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1. INSERÇÃO TERRITORIAL E DINÂMICA SOCIOECONÔMICA DO MUNICÍPIO 

 

1.1.1.1.1111. A formação do espaço . A formação do espaço . A formação do espaço . A formação do espaço urbanourbanourbanourbano    

A evolução urbana do município de Osasco foi influenciada diretamente pelo seu 

processo de desenvolvimento econômico e sua relação com a sede da RMSP. Se na década de 

1930 a ocupação era restrita à área localizada nas proximidades da Ferrovia Sorocabana, 

entre as décadas de 1940 e 1960, há um grande avanço na urbanização de Osasco em 

direção às áreas planas da várzea do Rio Tietê, seguida pela formação de núcleos menores, 

muitas vezes desconectados da malha urbana existente, distribuídos em todo o território, 

inclusive em áreas de declividade mais elevada. Na década de 1950 começam a surgir os 

assentamentos precários na cidade, com destaque para a chamada Cidade de Deus, 

localizada junto à Vila Yara e Vila Campesina, que surgiu para abrigar a sede do maior 

conglomerado financeiro privado do Brasil, o Bradesco.Também entre as décadas de 1940 e 

1960, os bairros industriais começaram a se formar, em sua maioria, na porção sul do Rio 

Tietê. 

A partir da década de 1970, houve uma intensificação do processo de urbanização do 

município, em grande parte, influenciada pela dinâmica metropolitana. Neste período, 

surgiram bairros periféricos, nas proximidades da divisa com São Paulo, para atender à 

demanda gerada pelos trabalhadores da indústria e comércio da capital. Porém, cabe 

ressaltar que ao contrário da maioria dos municípios da RMSP, os trabalhadores locais ainda 

conseguiam encontrar emprego na indústria, no comércio e no setor de prestação de serviços 

de Osasco. 

A desaceleração econômica vivida no Brasil, entre as décadas de 1970 a 1990, com o 

aumento do desemprego, empobrecimento da população e aumento da desigualdade social, 

influenciou diretamente no aumento do número de favelas em todo o país, e principalmente 

na metrópole paulista. Este tipo de ocupação passou a ser uma alternativa, diante da ausência 

de uma política pública de provisão habitacional voltada para a população de baixa renda. 

As conseqüências da crise econômica deste período refletiram na ocupação do 

território de Osasco. Até o início dos anos 1970, o município funcionou como forte pólo de 

atração de mão-de-obra e, ao final desta década, Osasco já atraía a população expulsa das 
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áreas centrais da Metrópole. Durante este período, surgiram as primeiras favelas do Município, 

com o preenchimento dos vazios criados pelos núcleos isolados nas décadas anteriores, 

principalmente com a ocupação de áreas ambientalmente frágeis.  

Segundo estudos do Cebrap (1972), na década de 1970 quase 80% dos 

trabalhadores da indústria local residiam nas imediações das próprias indústrias (área central e 

as duas zonas industriais de Osasco , localizadas nos limites norte e sudeste). Dos 

trabalhadores que residiam nestas áreas, 58% trabalhavam na região, 18% em outros bairros 

e 24% trabalhavam na capital: São Paulo. 

Durante a década de 1980, observa-se o adensamento das áreas ocupadas do 

território já amplamente urbanizado, além da expansão urbana nas divisas norte, sul, sudeste e 

leste, limítrofes à capital São Paulo, indicando aumento da dependência econômica com a 

sede da RMSP. O processo de favelização se agravou durante a década de 1990, com sérios 

prejuízos socioambientais que refletiram em todo o Município. Neste período, a ocupação do 

braço morto do Rio Tietê (área ilhada após a canalização do rio), deu origem a uma das 

maiores favelas de Osasco,  implantada em terrenos sujeitos a risco de enchente. 

Quando tudo indicava que Osasco se tornaria apenas mais uma cidade dormitório da 

RMSP, ao final da década de 1990 e início de 2000, houve uma retomada do crescimento e o 

município voltou a exercer o papel de pólo regional intermediário.  

Assim, um novo processo de expansão urbana foi identificado, através da ocupação de 

áreas ociosas localizadas ao longo do Rodoanel, por atividades produtivas e logísticas. Na 

região central, empresas comerciais e de serviços ocuparam espaços onde anteriormente 

estavam instaladas indústrias. 

Durante a década de 2000, este processo teve continuidade ao longo do Rodoanel em 

direção à porção norte, onde as glebas vazias foram ocupadas, e também no extremo sul do 

Município, próximo à Rodovia Raposo Tavares, mesmo em se tratando de uma área com 

topografia mais acidentada. Neste mesmo período, observou-se também o adensamento das 

áreas já consolidadas, intensificado pela verticalização das novas construções. 

Com a retomada da economia local, nos últimos anos foi observado o crescente 

interesse de investidores de diversos setores da economia por Osasco– especialmente do 

mercado imobiliário, de serviços e logística – reforçando a tendência iniciada na década 
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anterior, de ocupação do extremo norte do Município, entre a Rodovia Anhanguera e o 

Rodoanel, onde estão localizados importantes remanescentes vegetais. 

Como na maioria dos municípios metropolitanos, a formação do espaço urbano de 

Osasco está intimamente ligada ao seu processo de desenvolvimento econômico, 

caracterizado por produzir uma cidade injusta do ponto de vista urbanístico e ambiental, com 

a ampliação da desigualdade social e a exclusão territorial acompanhada pela saturação da 

rede de infraestrutura e serviços urbanos. 

No sentido de melhorar a qualidade urbana do município, a administração municipal 

lançou em 2010 o Projeto Osasco 50 Anos 1 , que apresentava diretrizes e metas de 

desenvolvimento ambiental e socialmente sustentáveis, que visando garantir a função social da 

cidade e da propriedade, instituídas pelo Estatuto da Cidade. A seguir, são apresentadas as 

diretrizes e metas propostas pelo Projeto Osasco 50 Anos:  

 

Quadro Quadro Quadro Quadro 1.11.11.11.1. Diretrizes e Metas para o Desenvolvimento Urbano e Qualidade . Diretrizes e Metas para o Desenvolvimento Urbano e Qualidade . Diretrizes e Metas para o Desenvolvimento Urbano e Qualidade . Diretrizes e Metas para o Desenvolvimento Urbano e Qualidade Ambiental Ambiental Ambiental Ambiental ––––    Projeto Projeto Projeto Projeto 
Osasco 50 AnosOsasco 50 AnosOsasco 50 AnosOsasco 50 Anos    

                            DIRETRIZESDIRETRIZESDIRETRIZESDIRETRIZES    METASMETASMETASMETAS    

Desenvolver 
urbanisticamente a cidade 

• Revitalização do centro expandido de Osasco; 
• Revitalização dos centros de bairro; 
• Redução gradativa dos imóveis urbanos degradados, ociosos e 

subutilizados; 
• Valorização e requalificação dos edifícios históricos da cidade; 
• Criação do Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE);  
• Reorganização do emplacamento da cidade. 

Consolidar a Política 
Habitacional 

• Estruturação da equipe técnica para desenvolver o Plano Local 
de Habitação de Interesse Social (PLHIS); 

• Programa de regularização fundiária e edificações de interesse 
social; 

• Urbanização de favelas; 
• Provisão de novas unidades habitacionais nas suas diferentes 

formas de produção; 
• Estudo de viabilidade para a forma de comercialização das 

unidades habitacionais construídas; 
• Redução gradual, até a erradicação, das áreas de risco em 

encostas e margens de córregos. 

Qualificar e manter a 
infraestrutura da cidade 

• Plano Municipal de Ampliação dos Principais Eixos Viários; 
• Plano Municipal de Recapeamento Asfáltico; 
• Plano Municipal de Pavimentação; 
• Plano Municipal de Melhorias Urbanas (pequenas obras 

urbanas) 

                                                           
1Inspirado pelas Metas do Milênio da ONU, o Projeto Osasco 50 anos visa estabelecer metas para o planejamento 
da cidade nos próximos anos, com base nas prioridades definidas em um processo participativo, pela própria 
sociedade civil organizada. 
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                            DIRETRIZESDIRETRIZESDIRETRIZESDIRETRIZES    METASMETASMETASMETAS    

• Ampliação e recuperação de galerias de águas pluviais; 
• Redução gradativa dos pontos de alagamento na cidade; 
• Plano Diretor de Drenagem; 
• Plano Diretor de Saneamento Básico; 
• Eficientização do sistema de iluminação pública. 

Garantir a mobilidade e a 
acessibilidade 

• Plano Diretor de Mobilidade Urbana Sustentável (PDMUS); 
• Projeto Cidade, ciclovias e ciclofaixas; 
• Plano de Excelência de trânsito; 
• Plano Integrado de Logística (transporte de cargas); 
• Plano Municipal de Transporte público, com diversificação da 

matriz energética; 
• Plano Municipal de Acessibilidade. 

Qualificar a cidade sócio-
ambientalmente 

• Consolidação da política ambiental; 
• Ampliação das áreas verdes e parques lineares; 
• Qualificação dos recursos hídricos; 
• Estudo de viabilidade para implantação de usina para produção 

de energia através da captação de gases no aterro sanitário; 
• Plano Diretor de Resíduos Sólidos; 
• Ampliação do projeto Biodiesel Osasco; 
• Ampliação da coleta seletiva; 
• Ampliação dos bairros verdes na cidade (bairros ecológicos); 
• Organização dos comitês de bacia definidos por córrego; 
• Criação de um Centro de estudos e Pesquisa de 

Sustentabilidade Ambintal e Econômica aplicada às Políticas 
Públicas Municipais. 

Atualizar a legislação 
urbano-ambiental 

• Revisão do plano Diretor e da Lei de Uso, Ocupação e 
Parcelamento do Solo; 

• Revisão do Código de Obras e Edificações; 
• Elaboração de um Código Municipal de Posturas; 
• Aprovação e execução de Lei do Sossego Urbano; 
• Elaboração de Lei Específica para a drenagem urbana 

municipal; 
• Implementação da Mobilidade Urbana Sustentável; 
• Elaboração da Lei de Saneamento Básico Municipal; 
• Elaboração de lei de Diretrizes Viárias; 
• Elaboração de Lei para a reformulação do sistema de transporte 

público municipal. 

Criar novas formas de 
gestão institucional e 

democrática 

• Consórcio Público da Região Oeste; 
• Criação da Agência Reguladora de Água, Esgoto e Drenagem 

de Osasco; 
• Criação do Conselho Municipal da Cidade. 

Fonte: Projeto Osasco 50 anos – metas para os cinqüenta anos de Osasco. PMO, 2010. 
 
  

1.1.1.1.2222. Dinâmica Demográfica. Dinâmica Demográfica. Dinâmica Demográfica. Dinâmica Demográfica    
    

Assim como apresentado anteriormente, o desenvolvimento econômico de Osasco e a 

sua relação com a sede da RMSP também é o principal fator que influencia no crescimento 

populacional do município. 
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Durante os anos de 1940 a 1960, a RMSP apresentou um considerável acréscimo 

populacional. No entanto, observa-se que o Projeto de Interiorização do Desenvolvimento 

iniciado na década de 70, pelo governo do Estado de São Paulo, visando à desconcentração 

do parque industrial da RMSP, acarretou na transferência de parte das indústrias para o 

interior do Estado, provocando uma desaceleração do crescimento demográfico metropolitano 

(Cobrape, 2007). 

A dinâmica demográfica intra-metropolitana vem sofrendo alterações ao longo dos 

últimos anos, influenciada principalmente pela mudança dos fluxos migratórios, gerada pela 

redistribuição espacial de oferta de empregos, além da redução do crescimento vegetativo no 

país como um todo. 

Barbon (2003) faz uma análise do crescimento populacional nas sub-regiões da RMSP 

nos anos de 1980, 1990 e 2000. Nela é possível observar uma redução de 10% na 

participação relativa do município de São Paulo no total da população metropolitana nos 

últimos 20 anos. A sub-região sudeste, que reúne os municípios do ABC, tradicional centro de 

indústrias automotivas, manteve sua participação relativa estável e observou-se um 

crescimento de 1 a 3% nas demais sub-regiões. 

 

Tabela Tabela Tabela Tabela 1.11.11.11.1. Participação das sub. Participação das sub. Participação das sub. Participação das sub----regiões no total da população da RMSP regiões no total da população da RMSP regiões no total da população da RMSP regiões no total da população da RMSP ----    1980, 1990 e 20001980, 1990 e 20001980, 1990 e 20001980, 1990 e 2000    

SubSubSubSub----regiãoregiãoregiãoregião    
1980198019801980    1990199019901990    2000200020002000    

ababababssssolutaolutaolutaoluta    relativarelativarelativarelativa    ababababssssolutaolutaolutaoluta    relativarelativarelativarelativa    ababababssssolutaolutaolutaoluta    relativarelativarelativarelativa    

São PauloSão PauloSão PauloSão Paulo    8.475 mil 68% 9.646 mil 63% 10.338 mil 58% 

SudesteSudesteSudesteSudeste    1.647 mil 13% 2.039 mil 13% 2.338 mil 13% 

OesteOesteOesteOeste    898 mil 7% 1.312 mil 9% 1.716 mil 10% 

LesteLesteLesteLeste    516 mil 4% 811 mil 5% 1.126 mil 6% 

NordesteNordesteNordesteNordeste    576 mil 5% 857 mil 6% 1.167 mil 7% 

SudoesteSudoesteSudoesteSudoeste    285 mil 2% 461 mil 3% 622 mil 4% 

NorteNorteNorteNorte    153 mil 1% 279 mil 2% 416 mil 2% 

TotalTotalTotalTotal    12.55012.55012.55012.550    milmilmilmil    100%100%100%100%    15.405 mil15.405 mil15.405 mil15.405 mil    100%100%100%100%    17.723 mil17.723 mil17.723 mil17.723 mil    100%100%100%100%    

Fonte: IBGE e Seade – apud Bardon, 2003.  
 

Este processo de “periferização”, apresentado por Jannuzzi em Dedecca (2009), é 

observado pelo rápido crescimento populacional dos municípios periféricos da RMSP, em 

função da redução das taxas de crescimento populacional da capital paulistana.  
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Neste sentido, observa-se que o município de Osasco mantém um crescimento 

superior à média da RMSP e da capital. Segundo os dados dos Censos Demográficos do 

IBGE, entre 1940 e 2010, a população aumentou a cada década, em média 1,5 vezes na 

RMSP e em São Paulo, enquanto em Osasco a população quase duplica a cada período. 

 

Tabela Tabela Tabela Tabela 1.21.21.21.2. População total e participação relativa na RMSP . População total e participação relativa na RMSP . População total e participação relativa na RMSP . População total e participação relativa na RMSP ----    1940 a 20101940 a 20101940 a 20101940 a 2010    

Ano CensoAno CensoAno CensoAno Censo    População RMSPPopulação RMSPPopulação RMSPPopulação RMSP    
População População População População 
PaulistanaPaulistanaPaulistanaPaulistana    

Participação Participação Participação Participação 
Paulistana/RMSPPaulistana/RMSPPaulistana/RMSPPaulistana/RMSP    

População População População População 
OsascoOsascoOsascoOsasco    

Participação Participação Participação Participação 
Osasco/RMSPOsasco/RMSPOsasco/RMSPOsasco/RMSP    

1940194019401940    1.568.045 1.326.261 84,6% 15.25815.25815.25815.258    0,97%0,97%0,97%0,97%    

1950195019501950    2.622.786 2.198.096 83,8% 41.32641.32641.32641.326    1,58%1,58%1,58%1,58%    

1960196019601960    4.739.730 2.781.446 58,7% 114.828114.828114.828114.828    2,42%2,42%2,42%2,42%    

1970197019701970    8.139.730 5.924.615 72,8% 283.073283.073283.073283.073    3,48%3,48%3,48%3,48%    

1980198019801980    12.588.725 8.493.226 67,5% 474.543474.543474.543474.543    3,77%3,77%3,77%3,77%    

1991199119911991    15.444.941 9.646.185 62,5% 568.225568.225568.225568.225    3,68%3,68%3,68%3,68%    

2000200020002000    17.878.703 10.434.252 58,4% 652.593652.593652.593652.593    3,65%3,65%3,65%3,65%    

2010201020102010*    20.309.647 11.244.369 55,4% 666.740666.740666.740666.740    3,28%3,28%3,28%3,28%    

Fonte: IBGE, 2011.  
* Os dados são dos Resultados Preliminares do Universo. 

 

Estudos apresentados por Dedecca (2009) evidenciam as trocas populacionais intra-

metropolitanas, entre 1995 e 2000. Reforçando o conceito de “periferização”, observa-se que 

São Paulo está sempre nas primeiras posições em se tratando do número de imigrantes dos 

demais municípios da RMSP. O documento aponta São Paulo e Osasco como os municípios 

que mais perderam migrantes no período, com saldos negativos acima de 280 mil e 5 mil 

pessoas, respectivamente. 

O fluxo migratório dos dois municípios é bastante distinto. Observa-se que os 

paulistanos representam mais da metade (65%) dos migrantes que chegam à Osasco, 

enquanto a origem da população de São Paulo é distribuída entre alguns municípios da RMSP, 

sendo que Osasco é o segundo que mais contribui para o total de migrantes da capital (12%). 

Cerca de 40% da população emigrante osasquense, busca os municípios vizinhos de 

Carapicuíba e Barueri como destino. Das mais de 322 mil pessoas que saíram da capital 

naquele período, aproximadamente 6% procurou Osasco como destino. 
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Tabela 1.3Tabela 1.3Tabela 1.3Tabela 1.3. Fluxos migratórios em São Paulo e Osasco. Fluxos migratórios em São Paulo e Osasco. Fluxos migratórios em São Paulo e Osasco. Fluxos migratórios em São Paulo e Osasco----    1995 a 20001995 a 20001995 a 20001995 a 2000    

DestinoDestinoDestinoDestino    
ImigrantesImigrantesImigrantesImigrantes        EmigrantesEmigrantesEmigrantesEmigrantes    

MunicípiosMunicípiosMunicípiosMunicípios    
Número Número Número Número 
pessoaspessoaspessoaspessoas    

%%%%    
    MunicípiosMunicípiosMunicípiosMunicípios    

Número Número Número Número 
pessoaspessoaspessoaspessoas    

%%%%    

São PauloSão PauloSão PauloSão Paulo    

Guarulhos 6.340 14,98  Guarulhos 59.111 18,32 

Osasco 5.082 12,01  Itaquaquecetuba 25.844 8,01 

Santo André 4.953 11,70  Osasco 19.194 5,95 

Outros 25.948 61,31  Outros 218.479 67,72 

TotalTotalTotalTotal    42.32342.32342.32342.323    100100100100        TotalTotalTotalTotal    322.628322.628322.628322.628    100100100100    

OsascoOsascoOsascoOsasco    

São Paulo 19.194  65,85  Carapicuíba 8.650 25,26 

Carapicuíba 4.243 14,56  Barueri 5.289 15,44 

Barueri 1.250 4,29  São Paulo 5.082 14,84 

Outros 4.459 15,30  Outros 15.229 44,46 

TotalTotalTotalTotal    29.14629.14629.14629.146    100100100100        TotalTotalTotalTotal    34.25034.25034.25034.250    100100100100    

Fonte: IBGE, 2000 (apud Dedecca, 2009).  
 

A tabela a seguir apresenta o abrupto incremento populacional vivido em Osasco entre 

1950 e 2010, quando a população passou de 41.326 para 666.740 habitantes, o que 

significa um aumento de 44 vezes nos últimos 50 anos. 

Os maiores picos de crescimento populacional ocorreram durante as décadas de 

1940, 1950 e 1960, registrando taxas geométricas de crescimento anual (TGCA) de 10,48%, 

10,76% e 9,44%, respectivamente. Esta época corresponde ao apogeu industrial do Município 

e também à grande expansão urbana do seu território. O Plano Diretor 2004 destaca que este 

fenômeno foi influenciado principalmente pelos seguintes fatores: 

• concentração industrial na Lapa e Jaguaré (São Paulo), e no próprio município 

de Osasco; 

• disponibilidade de terrenos a preços mais acessíveis que os de São Paulo para 

aquisição de moradia própria; 

• facilidade de transporte intermunicipal. 

Mesmo com a diminuição da TGCA na década de 1970 (5,30%), em relação aos 

altos índices observados em Osasco nas décadas anteriores, o ritmo de crescimento 

populacional continuou acelerado. Este fenômeno deixa de ocorrer nas décadas de 1980 

(TGCA 1,81%) 1990 (TGCA 1,55%), acompanhando a tendência verificada também na 

RMSP.  
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A TGCA estimada pelo Censo IBGE 2010 para o município de Osasco ainda não foi 

divulgada, mas se compararmos seus resultados preliminares quanto aos números absolutos 

da população, verifica-se que o processo de desaceleração do crescimento se intensificou 

entre 2000 e 2010. Dados da Fundação Seade para o período indicam a TGCA de 0,23% ao 

ano, contrariando as projeções apontadas pelo Estudo Demográfico (2008) 2  para a 

elaboração do Plano Diretor do Município (2004). 

 

Tabela Tabela Tabela Tabela 1.41.41.41.4. Evolução . Evolução . Evolução . Evolução populacional de Osasco populacional de Osasco populacional de Osasco populacional de Osasco ----    1934 a 20101934 a 20101934 a 20101934 a 2010    

Ano CensoAno CensoAno CensoAno Censo    População OsascoPopulação OsascoPopulação OsascoPopulação Osasco    IncrementoIncrementoIncrementoIncremento    TGCA (%)TGCA (%)TGCA (%)TGCA (%)    

1934193419341934    12.091 - - 

1940194019401940    15.258 3.167 3,95 

1950195019501950    41.326 26.068 10,48 

1960196019601960    114.828 73.502 10,76 

1970197019701970    283.073 168.245 9,44 

1980198019801980    474.543 191.470 5,30 

1991199119911991    568.225 93.682 1,81 

2000200020002000    652.593 84.368 1,55 

2010201020102010*    666.740* 14.147* 0,23** 

Fonte: IBGE, 2011. Seade, 2011. IBGE – apud Cobrape, 2007.  
 
* Dados dos resultados preliminares do universo do Censo IBGE 2010. 
** Dado da Fundação Seade 2011. 

 

O mapa produzido pela Cobrape (2007) apresenta a TGCA por bairro para o período 

de 1991 a 2000. Nele é possível observar que a tendência de desaceleração do crescimento 

populacional verificada na década de 1990, manifesta-se de maneira heterogênea no 

território3. Nota-se que os bairros distribuídos nas áreas mais centrais ao longo do Rio Tietê e 

nas proximidades da divisa entre Osasco e São Paulo registraram decréscimo populacional, 

enquanto os bairros localizados nos extremos norte e sul do Município e ao longo da Rodovia 

Castelo Branco apresentaram em média uma TGCA superior a 5%. 

  
                                                           
2 O Estudo Demográfico para a elaboração do Plano Diretor de Osasco utilizou os dados do IBGE (1991 e 
2000) e as análises de projeção de crescimento da SEADE (1997-2020) e da FIBGE (1991-2007). Por meio da 
análise das curvas de crescimento dessas projeções, o estudo chegou às seguintes taxas de crescimento 
anual para Osasco: 1,14% para 2010; 1,0% para 2015; e 0,77% para 2020. 
3 A tabela de evolução populacional por bairro de Osasco – VER COBRAPE (11), produzida pela Secretaria de 
Habitação e Desenvolvimento Urbano para o período de 1991 a 2000, encontra-se no Anexo 1. 
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Mapa 1.1Mapa 1.1Mapa 1.1Mapa 1.1....    TGCA por bairro de Osasco TGCA por bairro de Osasco TGCA por bairro de Osasco TGCA por bairro de Osasco ––––    1991 a 20001991 a 20001991 a 20001991 a 2000    

Fonte: IBGE apud Cobrape, 2007.     
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A dinâmica de crescimento e distribuição da população de Osasco produziu um 

território extensamente urbanizado4, que ao longo das últimas décadas vem apresentando uma 

tendência de adensamento populacional. Segundo dados da Seade, a densidade demográfica 

do Município aumentou 70% nos últimos 30 anos, passando de 72,86 hab./ha para 102,65 

hab./ha. 

 

Tabela Tabela Tabela Tabela 1.51.51.51.5. Densidade demog. Densidade demog. Densidade demog. Densidade demográfica de Osasco ráfica de Osasco ráfica de Osasco ráfica de Osasco ----    1980 a 20101980 a 20101980 a 20101980 a 2010    

1980198019801980    1990199019901990    2000200020002000    2010201020102010*    

72,86 hab./ha 87,09hab./ha 100,36hab./ha 102,65 hab./ha 

Fonte: Seade, 2011. 

 

No entanto, a densidade demográfica em Osasco não é uniforme ao longo do 

território e apresenta variações de bairro para bairro. De acordo com os dados do  Censo 

Demográfico do IBGE em 1991 existiam quatro bairros com densidade populacional igual (ou 

próxima) a zero e 29 bairros apresentavam densidade maior que 100 hab./ha. Em 2000, 

havia somente um bairro com densidade igual a zero e passou para 31 o número de bairros 

com densidade maior que 100 hab./ha.  

Com base na série histórica de crescimento populacional do Censo Demográfico do 

IBGE até o ano de 2000, a SEHDU realizou uma projeção da densidade por bairros para os 

anos de 2007, 2010, 2015 e 2020. De uma maneira geral, é possível observar um aumento 

da densidade no município de Osasco no período de 2007 a 2020 em torno de 10%. Como 

era de se esperar, os bairros industriais apresentam baixa densidade, apesar de alguns deles5 

apresentarem crescimento no período. 

Em 2007, somente um bairro continuava com densidade igual a zero, a quantidade de 

bairros com densidade maior que 100 hab./ha se manteve em 31, enquanto um deles passou 

a ter densidade superior a 300 hab./ha. A projeção para o ano de 2020, aponta dois bairros 

com densidade igual a zero e uma leve diminuição do número de bairros com densidade 

maior que 100 hab./ha, enquanto os bairros com densidade superior a 300 hab./ha 

aumentaram para três.
                                                           
4Segunda dados da Seade, o município de Osasco apresenta grau de urbanização de 100% desde a década de 
1970. 
5 São os bairros: Industrial Anhanguera, Industrial Autonomistas, Industrial Mazzei e Industrial Remédios. 
. 
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Tabela 1.6Tabela 1.6Tabela 1.6Tabela 1.6. Densidade demográfica e. Densidade demográfica e. Densidade demográfica e. Densidade demográfica e    projeção por Bairro de Osasco projeção por Bairro de Osasco projeção por Bairro de Osasco projeção por Bairro de Osasco ––––    1991 a 20201991 a 20201991 a 20201991 a 2020 

BAIRROBAIRROBAIRROBAIRRO    
ÁreaÁreaÁreaÁrea    
(ha)    

1991199119911991    2000200020002000    2007200720072007    2010201020102010    2015201520152015    2020202020202020    

densidadedensidadedensidadedensidade    
(hab/ha)    

populaçãopopulaçãopopulaçãopopulação    
(ha)    

densidadedensidadedensidadedensidade    
(hab/ha)    

populaçãopopulaçãopopulaçãopopulação    
(ha)    

densidadedensidadedensidadedensidade    
(hab/ha)    

populaçãopopulaçãopopulaçãopopulação    
(ha)    

densidadedensidadedensidadedensidade    
(hab/ha)    

populaçãopopulaçãopopulaçãopopulação    
(ha)    

densidadedensidadedensidadedensidade    
(hab/ha)    

populaçãopopulaçãopopulaçãopopulação    
(ha)    

densidadedensidadedensidadedensidade    
(hab/ha)    

populaçãopopulaçãopopulaçãopopulação    
(ha)    

Adalgisa 156,4 19,84 3103 27,96 4373 32 5005 33,13 5181 35 5474 36,19 5660 

Aliança 77,5 83,69 6486 230,98 17901 303303303303    23483 329329329329    25498 355355355355    27513 375375375375    29063 
Ayrosa 167,6 126,88 21265 135,66 22737 144,5 24218 150 25140 160 26816 170 28492 
Bandeirantes 131,6 87,91 11569 146,35 19260 185 24346 200 26320 227 29873 237,5 31255 
Baronesa 84,1 156,86 13192 168,09 14136 179 15054 185,31 15585 200 16820 210 17661 
Bela Vista 98,9 158,77 15702 149,21 14757 142 14044 141 13945 141 13945 141 13945 
Bonança 118,3 31,94 3779 96,44 11409 136 16089 156 18455 180 21294 201 23778 
Bonfim 80 38,19 3055 39,76 3181 42,71 3417 44,22 3538 47 3760 48,2 3856 
Bussocaba 63 188,68 11887 109,96 13227 230 14490 238,11 15001 252 15876 263 16569 
Ccastelo Branco 116,1 4,36 506 44,85 5207 73 8475 84 9752 100 11610 118 13700 
Centro 200 64,84 12968 59,36 11871 54 10800 52 10400 50 1000 50 1000 

Cidade das Flores 57,3 167,64 9606 163,07 9344 160 9168 158 9053 157 8996 156,02 8940 

Cidade de Deus 35,6 10,42 371 2,64 94 1,97 70 1,97 70 1,97 70 1,97 70 
Cipava 75,7 170,58 12913 151,39 11460 145 10977 142 10749 140 10598 140 10598 
City Bussocaba 72,3 41,22 2980 26,54 1919 34,03 1950 34,9 2000 36,8 2100 38,39 2776 
Conceição 147,8 79,78 11792 152,54 22546 181 26752 189 27934 197 29117 200 29560 
Continental 14,5 35,86 520 38,34 556 41,19 597 42,64 618 44,9 651 46,6 676 
Helena Maria 99,7 199,77 19917 119,89 22920 246 24526 256,5 25573 270 26919 278 27717 
IAPI 75,7 164,99 12490 181,96 13774 193 14610 202 15291 213 16124 220,96 16727 
Industrial Altino 47,93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Industrial Anhanguera 389,1 2,98 1158 16,61 6463 28 10895 33 12840 40 15564 47 18288 

Industrial Autonomistas 136,36 0 0 6,56 895 7,4 1009 8 1091 9 1227 10 1364 
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BAIRROBAIRROBAIRROBAIRRO    
ÁreaÁreaÁreaÁrea    
(ha)    

1991199119911991    2000200020002000    2007200720072007    2010201020102010    2015201520152015    2020202020202020    

densidadedensidadedensidadedensidade    
(hab/ha)    

populaçãopopulaçãopopulaçãopopulação    
(ha)    

densidadedensidadedensidadedensidade    
(hab/ha)    

populaçãopopulaçãopopulaçãopopulação    
(ha)    

densidadedensidadedensidadedensidade    
(hab/ha)    

populaçãopopulaçãopopulaçãopopulação    
(ha)    

densidadedensidadedensidadedensidade    
(hab/ha)    

populaçãopopulaçãopopulaçãopopulação    
(ha)    

densidadedensidadedensidadedensidade    
(hab/ha)    

populaçãopopulaçãopopulaçãopopulação    
(ha)    

densidadedensidadedensidadedensidade    
(hab/ha)    

populaçãopopulaçãopopulaçãopopulação    
(ha)    

 
             

 
             

Industrial Centro 60,1 14,31 860 0,77 46 0,83 50 0,83 50 0,83 50 0,83 50 
Industrial Mazzei 93,8 12,31 1133 29,91 2806 40 3752 45 4221 52 4878 60 5628 
Industrial Remédios 85,7 10,92 936 32,8 2811 49 4199 55 4714 67 5742 75 6428 
Jaguaribe 112,9 135,36 15282 157,64 17797 171 19306 176 19870 184 20774 190 21451 
Jardim d'Abril 117,9 138,64 16346 125,86 14839 120 14148 118 13912 115 13559 133 15681 
Jardim das Flores 127 114,53 14545 93,14 11829 83 10541 80 10160 75 9525 70 8890 
Jardim Elvira 69,1 201,48201,48201,48201,48    13922 173,95 12020 166 11471 170 11747 170 11747 170 11747 
Jardim Roberto 108,8 161,88 17613 189,44 20611 206 22413 212 23066 223 24262 232 25242 
KM 18 139,7 115,13 16084 99,05 13837 89 12433 85 11875 80 11176 75 10478 
Metalúrgicos 54,5 107,45 5856 113,03 6160 121,41 6617 125,7 6850 123,5 7221 137,67 7503 

Munhoz Júnior 131,6 196,61 25874 230,43 30324 252 33163 264 34742 283 37243 300 39480 
Mutinga 77,2 148,01 11426 185,96 14356 204 15749 215 16598 226 17447 235 18142 
Novo Osasco 120 149,96 17995 155,48 18658 160 19200 164 19680 169 20280 175 21000 
Padroeira 102,3 190,88 19527 232,85232,85232,85232,85    23821 255 26087 265 27110 284 29053 300 30690 
Paiva Ramos 241,7 0,17 42 3,97 959 6 1450 8 1934 10 2417 12 2900 
Pestana  89,9 177,52 15959 167,61 15068 159 14294 157 14114 156 14024 154 13845 
Piratininga 140 66,84 9357 75,26 10537 80,85 11319 83,7 11718 88 12320 91 12740 
Plantina 70,6 9,99 705 37,08 2618 47 3318 55 3883 57 4024 60 4236 
Portal d'Oeste 53 84,53 4480 169,62 8990 190 10070 196 10388 206 10918 214 11342 

Presidente Altino 110,2 114,03 12566 85,49 9421 73 8045 71 7824 70 7714 70 7714 
Quintaúna 83,1 91,2 7579 101,58 8441 109,11 9067 112,96 9387 119,84 9959 123 10221 
Raposo Tavares 183,3 1,6 294 1,02 187 1,1 201 1,13 208 1,19 219 1,24 227 
Remédios 40,1 167,73 6726 149,73 6004 145 5815 146 5855 144 5774 145 5815 

Rochdale 194,9 148,03 28851 146,26 28506 143 27871 143 27871 143 27871 143,5 27968 
Santa Fé 175,3 2,87 503 6,06 1062 9 1578 11 1928 15 2630 20 3506 
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BAIRROBAIRROBAIRROBAIRRO    
ÁreaÁreaÁreaÁrea    
(ha)    

1991199119911991    2000200020002000    2007200720072007    2010201020102010    2015201520152015    2020202020202020    

densidadedensidadedensidadedensidade    
(hab/ha)    

populaçãopopulaçãopopulaçãopopulação    
(ha)    

densidadedensidadedensidadedensidade    
(hab/ha)    

populaçãopopulaçãopopulaçãopopulação    
(ha)    

densidadedensidadedensidadedensidade    
(hab/ha)    

populaçãopopulaçãopopulaçãopopulação    
(ha)    

densidadedensidadedensidadedensidade    
(hab/ha)    

populaçãopopulaçãopopulaçãopopulação    
(ha)    

densidadedensidadedensidadedensidade    
(hab/ha)    

populaçãopopulaçãopopulaçãopopulação    
(ha)    

densidadedensidadedensidadedensidade    
(hab/ha)    

populaçãopopulaçãopopulaçãopopulação    
(ha)    

              
              
               
 
 

             

Santa Maria 180,7 13,42 2425 65,03 11751 78 14095 81 14637 87 15721 90 16263 
Santo Antônio 84,5 175,33 14815 177,87 15030 178 15041 180 15210 180 15210 179 15126 

São Pedro 149,3 73,97 11043 90,58 13523 97,01 14484 102 15229 108 16124 111 16572 
Setor Militar 179,1 0,32 57 6,71 1202 7,1 1272 7,35 1316 7,73 1384 8 1433 
Três Montanhas 65 13,94 906 25 1625 35 2275 37 2405 39 2535 40 2600 
Umuarama 76 86,34 6562 72,45 5506 65 4940 60 4560 55 4180 50 3800 

Veloso 152,7 176,41 26938 192,29 29362 204 31151 212,5 32449 226 34510 241 36801 
Vila Campesina 46,2 64,11 2962 54,89 2536 50 2310 50 2310 50 2310 50 2310 
Vila Menck 138,4 198,81 27515 184,45 25528 181 25050 180 2411 181,3 25092 182 25189 

Vila Militar 54,3 18,97 1030 6,3 342 6,77 300 1,31 200 0,65 100 0 0 

Vila Osasco 88,6 112,37 9956 123,65 10955 132,82 11768 137,5 12183 146 12936 152 13467 
Vila Yara 78,7 115,93 9124 131,35 10337 140 11018 145 11412 155 12199 165 12986 
Vila Yolanda 92 164,91 15172 164,76 15158 165 15180 165 15180 166,1 15281 166,02 15274 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    6.6146.6146.6146.614    85,9285,9285,9285,92    568225568225568225568225    98,6798,6798,6798,67    652593652593652593652593    105,99105,99105,99105,99    701012701012701012701012    109,73109,73109,73109,73    725741725741725741725741    115,32115,32115,32115,32    762754762754762754762754    118,91118,91118,91118,91    786440786440786440786440    
Fonte: Prefeitura Municipal de Osasco, 2009. 
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O adensamento heterogêneo do município também pode ser observado no mapa 

de densidade por setor censitário, produzido com base nos dados do Censo IBGE 2010. 

Nele observa-se que as áreas que apresentam menor densidade estão localizadas na faixa 

central, ao longo do Rio Tietê – devido à presença de áreas industriais e militar –, nos 

extremos norte e sul do território – menos ocupados, devido ao relevo acidentado e 

presença de áreas de preservação – e na região sudeste – onde se concentram os 

condomínio fechados de alto padrão.  

Mesmo havendo uma predominância de áreas mais adensadas na porção norte 

do município, observa-se que elas também estão presentes na porção sul. Cabe observar 

que, em geral, as áreas que apresentam as maiores densidades equivalem aos setores 

censitários que possuem assentamentos precários do município, que serão apresentados 

de maneira mais detalhada no capítulo de Necessidades Habitacionais. 



   

   PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO 

   ESTADO DE SÃO PAULO 

   SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

20  
 

Mapa Mapa Mapa Mapa 1.21.21.21.2. . . . DDDDensidadeensidadeensidadeensidade    demográficademográficademográficademográfica    por Setor Censitário por Setor Censitário por Setor Censitário por Setor Censitário ––––    2010201020102010    

 

Fonte: IBGE, 2010. 
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O período de desaceleração do crescimento populacional, iniciado nos anos 

1970 e intensificado a partir dos 1980, também se caracterizou pelas alterações no perfil 

demográfico por faixa etária da população. Segundo dados do IBGE, a população idosa 

(mais de 60 anos) passou de 3,79% do total de habitantes em 1970 para 9,77% em 

2010. Por outro lado, nota-se a redução significativa da população infantil (0 a 9 anos), 

que passou de 28,05% em 1970 do total de habitantes para 13,93% em 2010. A 

população jovem (15 a 24 anos) se manteve estável em 20% do total de habitantes entre 

1970 e 2000, porém o Censo 2010 indica uma redução neste percentual para 17,18%. 

Há portanto a necessidade de ampliar o alcance das políticas  sociais voltadas para o 

atendimento de idosos no município. 

 

TabelTabelTabelTabela 1.7a 1.7a 1.7a 1.7. População infantil, jovem e idosa de Osasco . População infantil, jovem e idosa de Osasco . População infantil, jovem e idosa de Osasco . População infantil, jovem e idosa de Osasco ––––    1970 a 20101970 a 20101970 a 20101970 a 2010    

Ano CensoAno CensoAno CensoAno Censo    
Pop. infantil Pop. infantil Pop. infantil Pop. infantil ––––    0 a 9 0 a 9 0 a 9 0 a 9 

anosanosanosanos    
Pop. jovem Pop. jovem Pop. jovem Pop. jovem ––––    15 a 24 15 a 24 15 a 24 15 a 24 

anosanosanosanos    
Pop. idosa Pop. idosa Pop. idosa Pop. idosa ––––    mais 60 mais 60 mais 60 mais 60 

anosanosanosanos    
População total População total População total População total     

absol.absol.absol.absol.    %%%%    absol.absol.absol.absol.    %%%%    absol.absol.absol.absol.    %%%%    absolutaabsolutaabsolutaabsoluta    

1970197019701970    79.414 28,05 56.787 20,06 10.720 3,79 283.073 

1980198019801980    117.827 24,83 107.760 22,71 18.812 3,96 474.543 

1991199119911991    122.647 21,58 111.727 19,66 30.471 5,36 568.225 

2000200020002000    116.213 17,81 132.225 20,26 44.949 6,89 652.593 

2010201020102010*    92.874 13,93 114.549 17,18 65.116 9,77 666.740 

Fonte: IBGE, 2011. IBGE apud Cobrape, 2007.  
* Os dados são dos Resultados Preliminares do Universo. 

 

O envelhecimento da população, em função de menores taxas de fecundidade é 

claramente ilustrado pelas pirâmides etárias do Município de 2000 e 2010, onde 

verificarmos que a base (0 a 19 anos) está cada vez mais estreita que o meio (entre 20 a 

29 anos) e a maior concentração de pessoas está cada vez mais próximos do topo 

seguindo a tendência nacional. A concentração da população no grupo adulto indica a 

predominância da população em idade ativa (PIA) e, por conseguinte, uma razão de 

dependência equilibrada. 

Em relação ao sexo, as pirâmides etárias apontam que até os 10 anos há mais 

homens que mulheres, esta situação se iguala dos 15 aos 19 anos e, a partir daí, o 

número de mulheres supera o de homens de maneira crescente. No contexto do PLHIS, 
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esta constatação pode ser um indicativo de que os programas habitacionais voltados para 

atendimento de mulheres chefes de família devem ser mantidos e incentivados. 

 

Gráfico 1Gráfico 1Gráfico 1Gráfico 1.1.1.1.1. Pirâmides etárias de Osasco . Pirâmides etárias de Osasco . Pirâmides etárias de Osasco . Pirâmides etárias de Osasco ––––    2000 e 20102000 e 20102000 e 20102000 e 2010    

    

                        Pirâmide Etária Pirâmide Etária Pirâmide Etária Pirâmide Etária ––––    Osasco 2000Osasco 2000Osasco 2000Osasco 2000    

 
Pirâmide EtPirâmide EtPirâmide EtPirâmide Etária ária ária ária ––––    Osasco 2010Osasco 2010Osasco 2010Osasco 2010    

 
Fonte: IBGE, 2011. 
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1.1.1.1.3333. Dinâmica. Dinâmica. Dinâmica. Dinâmica    SocioeconômicaSocioeconômicaSocioeconômicaSocioeconômica    

 

A RMSP, maior pólo de riqueza nacional, ostenta um PIB de R$ 572,2 bilhões, ou 

57,0% do total estadual e 18,9% do PIB brasileiro, sendo responsável pelo recolhimento 

de um quarto dos impostos no país. (Emplasa, 2011) 

Nas últimas décadas, a RMSP passou por um processo de desindustrialização, 

especialmente com relação às indústrias de grande porte, a exemplo de outras 

aglomerações urbanas do mundo. Em estudo da Emplasa (2011), o economista André 

Urani diz que estas metrópoles “foram capazes de reagir e souberam se reinventar”. O 

mesmo estudo sugere que a RMSP recuperou-se mediante estímulo de novas vocações, 

como prestação de serviços nas áreas de turismo, lazer, finanças, saúde e educação, ou 

ainda em atividades industriais ligadas às pequenas e médias empresas. 

Ainda que se tenha verificado um processo de desconcentração das atividades 

econômicas para as áreas situadas principalmente no entorno próximo da RMSP – 

notadamente no eixo Campinas, Vale do Paraíba e Sorocaba – sua atratividade continua 

bastante expressiva, mantendo sua condição de metrópole mundial. 

Porém é inegável que a consolidação de novas regiões metropolitanas e o 

surgimento de novos pólos regionais tenha alterado profundamente a dinâmica 

socioeconômica paulista nos últimos anos. Entre os fatores que induziram a transformação 

da configuração no interior do Estado e uma progressiva metropolização, estudo da 

Dedecca (2009) destaca como principais mudanças: 

• A implantação de bases industriais em diversas regiões do interior do Estado; 

• O revigoramento da atividade agrícola, com a mecanização do campo e o 

desenvolvimento do chamado agronegócio. 

Dados da Emplasa (2011) indicam as mudanças da participação do Produto 

Interno Bruto (PIB) das Regiões Metropolitanas Paulistas no total do Estado desde 1990 

até 2008, apresentados nos gráficos a seguir. 
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Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 1.21.21.21.2. Evolução do PIB das Regiões Metropolitanas Paulistas . Evolução do PIB das Regiões Metropolitanas Paulistas . Evolução do PIB das Regiões Metropolitanas Paulistas . Evolução do PIB das Regiões Metropolitanas Paulistas ––––    1990, 1995, 2003 e 20081990, 1995, 2003 e 20081990, 1995, 2003 e 20081990, 1995, 2003 e 2008    

 
Fonte: Emplasa, 2011. 

  

Dedecca (2009) também afirma que apesar da redução das taxas de crescimento 

populacional observada nos últimos anos na RMSP, a evolução da sua participação no 

valor adicionado fiscal do Estado vem apresentando trajetória de crescimento. 

Contrariando expectativas feitas nos anos 80 e 90, quanto à especialização da região nas 

atividades de serviço, a evolução do valor adicionado fiscal do Estado e da RMSP mostra 

que a indústria tem sido o setor de atividade com desempenho mais expressivo, conforme 

dados do Seade apresentados na tabela a seguir. Porém, o mesmo não pode ser dito 

para Osasco, que apresenta mais da metade do seu VAF no setor de comércio, 

confirmando a hipótese de desindustrialização sugerida na década de 1990, com 

interiorização da produção industrial. 
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Tabela 1.8Tabela 1.8Tabela 1.8Tabela 1.8. Valor Adicionado Fiscal de Osasco por setor da economia . Valor Adicionado Fiscal de Osasco por setor da economia . Valor Adicionado Fiscal de Osasco por setor da economia . Valor Adicionado Fiscal de Osasco por setor da economia ––––    2009200920092009    

Ano Ano Ano Ano     
VAF VAF VAF VAF     

indústriaindústriaindústriaindústria    
VAFVAFVAFVAF    

comérciocomérciocomérciocomércio    
VAFVAFVAFVAF    

serviçoserviçoserviçoserviço    
VAF agriculturaVAF agriculturaVAF agriculturaVAF agricultura    VAF totalVAF totalVAF totalVAF total    

Estado de Estado de Estado de Estado de 
São PauloSão PauloSão PauloSão Paulo    

355.627.796.402 195.883.764.374 
158.863.209.97

9 
7.828.645.190 722.435.230.790 

49,23% 27,11% 21,99% 1,08% 100% 

RMSPRMSPRMSPRMSP    
132.463.528.881 115.782.126.788 84.484.242.257 45.029.811 332.878.719.370 

39,79% 34,78% 25,38% 0,01% 100% 

OsascoOsascoOsascoOsasco    
2.657.729.700 6.363.659.048 2.277.559.221 45.333 11.299.005.449 

23,52% 56,32% 20,16% 0,00 100% 

Fonte: SEADE, 2011.  
 

Seguindo uma tendência nacional de terceirização da economia, diminuição da 

participação da indústria de aumento do comércio e serviços, a tabela a seguir, apresenta 

a evolução da participação de cada setor no total da economia de Osasco, no período 

de 2000 a 2009. Os dados evidenciam a pouca importância do setor agropecuário e a 

magnitude da participação dos serviços. Em contrapartida, os dados relativos ao setor de 

serviço refletem a ampliação da oferta de serviços de profissionais liberais e de serviços 

voltados para empresas e das instituições de ensino no município. Mas também refletem a 

terceirização de muitos serviços ligados à indústria.  

 

Tabela 1.9Tabela 1.9Tabela 1.9Tabela 1.9. Evolução do Valor Adicionado Total por setor da economia de Osasco . Evolução do Valor Adicionado Total por setor da economia de Osasco . Evolução do Valor Adicionado Total por setor da economia de Osasco . Evolução do Valor Adicionado Total por setor da economia de Osasco ––––    1999199919991999----2009200920092009    

AnoAnoAnoAno    
Setor deSetor deSetor deSetor de    

Indústria (%)Indústria (%)Indústria (%)Indústria (%)    
Setor deSetor deSetor deSetor de    
Serviço (%)Serviço (%)Serviço (%)Serviço (%)    

Setor deSetor deSetor deSetor de    
Agropecuária (%)Agropecuária (%)Agropecuária (%)Agropecuária (%)    

Administração Administração Administração Administração 
pública (%)pública (%)pública (%)pública (%)    

2000200020002000    17,47 82,53 0,00 7,09 

2001200120012001    14,72 85,28 0,00 6,24 

2002200220022002    15,83 84,16 0,00 7,19 

2003200320032003    16,10 83,89 0,00 6,59 

2004200420042004    15,56 84,43 0,00 6,17 

2005200520052005    15,08 84,92 0,00 6,05 

2006200620062006    14,49 85,51 0,00 6,07 

2007200720072007    11,37 88,63 0,00 5,47 

2008200820082008    11,30 88,69 0,00 5,46 

2009200920092009    10,43 89,57 0,00 6,00 

Fonte: SEADE, 2011.  
 



   

   PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO 

   ESTADO DE SÃO PAULO 

   SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

26  
 

O gráfico a seguir apresenta a composição do valor adicionado relacionado à 

população e a contribuição de cada município para a RMSP. Fica evidente a posição 

vantajosa do município de São Paulo como principal contribuinte do valor adicionado 

metropolitano. Entre os demais municípios, Osasco é um dos cinco municípios que mais 

contribuem, apresentando resultados melhores que o de alguns municípios do ABC, como 

São Caetano do Sul e Santo André. 
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Gráfico 1.3.Gráfico 1.3.Gráfico 1.3.Gráfico 1.3.    Composição do Valor Adicionado e da População, segundo Municípios da RMSPComposição do Valor Adicionado e da População, segundo Municípios da RMSPComposição do Valor Adicionado e da População, segundo Municípios da RMSPComposição do Valor Adicionado e da População, segundo Municípios da RMSP    

 
Fonte: IBGE e Seade, 2005 (apud Dedecca, 2009). 

 

A tabela a seguir, quantifica a porcentagem da participação do Valor Adicionado 

Fiscal (VAF) de Osasco no Estado de São Paulo e na RMSP, desde 1995 até 2010. Nos 

primeiros anos da série, é observada uma queda gradativa na participação do VAF de 

Osasco, principalmente em relação ao Estado de São Paulo. Porém, a prosperidade 

econômica vivida por Osasco nos últimos anos aponta para uma recuperação 

considerável da participação do VAF municipal em 2010. 
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TabTabTabTabela 1.10ela 1.10ela 1.10ela 1.10. Participação do Valor Adicionado Fiscal de Osasco no Estado de São Paulo e n. Participação do Valor Adicionado Fiscal de Osasco no Estado de São Paulo e n. Participação do Valor Adicionado Fiscal de Osasco no Estado de São Paulo e n. Participação do Valor Adicionado Fiscal de Osasco no Estado de São Paulo e na a a a 
RMSP RMSP RMSP RMSP ––––    1995, 2000, 2005 e 20101995, 2000, 2005 e 20101995, 2000, 2005 e 20101995, 2000, 2005 e 2010    

AnoAnoAnoAno    
% participação do VAF de Osasco no % participação do VAF de Osasco no % participação do VAF de Osasco no % participação do VAF de Osasco no 

Estado SPEstado SPEstado SPEstado SP    
% participação do VAF de Osasco na % participação do VAF de Osasco na % participação do VAF de Osasco na % participação do VAF de Osasco na 

RMSPRMSPRMSPRMSP    

1995199519951995    1,31% 2,55% 

2000200020002000    1,28% 2,70% 

2005200520052005    1,23% 2,65% 

2010201020102010    1,47% 3,19% 

Fonte: SEADE, 2011.  
 

Antes mesmo de se emancipar da condição de distrito do Município de São Paulo, 

em 1959, e adquirir autonomia político-administrativa, Osasco se destacava pela pujança 

econômica promovida pela antiga Ferrovia Sorocabana que cruzava seu território. 

Um dos fatores que garantiram a atratividade da instalação de indústrias, serviços 

e comércios de grande porte no município sempre foi sua localização estratégica 

associada a boas condições de acessibilidade. A proximidade com São Paulo e o fato de 

o Município ser cortado pelas Rodovias Raposo Tavares, Castelo Branco, Anhanguera, e 

mais recentemente pelo Rodoanel, faz com que os deslocamentos sejam rápidos em 

várias direções estratégicas: Osasco e São Paulo, Osasco e o Porto de Santos, Osasco e 

o interior paulista. O transporte ferroviário ainda mantém seu papel relevante, porém 

agora no deslocamento da população, com o transporte de mais de 200 milhões de 

passageiros ao ano6. 

O “Projeto Osasco 50 Anos” indica algumas diretrizes para a consolidação do 

desenvolvimento econômico e para a modernização da Prefeitura Municipal, das quais se 

destacam:  

• Adequar a estrutura administrativa da Prefeitura; 

• Adequar leis e decretos para o estabelecimento de marcos legais; 

• Consolidar mecanismos eficientes de informação, participação, 

transparência e governança na administração municipal; 

• Ampliar a abrangência e aprofundar os sistemas de tecnologia da 

informação; 

• Implantar a Gestão Eletrônica de Documentos (GED); 

                                                           
6 Dados referentes ao ano de 2010, segundo a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM. 
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• Criar uma agência de desenvolvimento econômico local e regional; 

• Revisar permanentemente o código tributário do município; e  

• Revitalizar o centro e os centros de bairros, no intuito de atrair mais 

emprego e renda. 

Entre as diretrizes traçadas pelo Projeto Osasco 50 Anos, já estão em andamento 

a adoção de um novo Código Tributário, que propõe redução de impostos e taxas para 

vários setores da economia; e a implantação um projeto de modernização administrativa, 

que visa entre outras medidas, tornar mais ágeis os tramites para a abertura de empresas 

em seu território. 

Em função destas ações e, principalmente do contexto econômico nacional e da 

reestruturação regional já mencionados, foi registrada entre 2005 e 2011a chegada de 

14.184 novas empresas no Município, sendo: 212 indústrias; 4.154 estabelecimentos 

comerciais; e 9.818 prestadoras de serviços. Segundo dados da Secretaria de Indústria, 

Comércio e Abastecimento da Prefeitura de Osasco, em 2011, a cidade tinha 1.073 

indústrias, 11.709 estabelecimentos comerciais e 29.615 empresas prestadoras de 

serviços.  

Os mapas apresentados a seguir, ilustram a distribuição destas empresas no 

território. Em uma análise geral, é possível verificar uma concentração das empresas de 

maior porte na porção leste e central do município, influenciada pela proximidade com a 

capital, enquanto as empresas de menor porte estão distribuídas em toda a sua extensão. 

Devido às condições físicas e ambientais desfavoráveis já comentadas, os extremos norte 

e sul do Município são menos ocupados, inclusive por empresas, apesar de já estarem 

sofrendo pressão do mercado para serem ocupados. Destaque se faz na porção Nordeste, 

que por estar cortada pelas rodovias Anhanguera e Bandeirantes foi local para o 

estabelecimento de quase somente indústrias de grande porte. 
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MapaMapaMapaMapa    1111....3333    Indústrias de Osasco, por porte e números de funcionários Indústrias de Osasco, por porte e números de funcionários Indústrias de Osasco, por porte e números de funcionários Indústrias de Osasco, por porte e números de funcionários ––––    2011201120112011    

    
Fonte: Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Osasco, 2011.  
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Mapa 1.4Mapa 1.4Mapa 1.4Mapa 1.4. Comércios de Osasco, por porte e números de funcionários . Comércios de Osasco, por porte e números de funcionários . Comércios de Osasco, por porte e números de funcionários . Comércios de Osasco, por porte e números de funcionários ––––    2011201120112011    

 

Fonte: Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Osasco, 2011.  
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Mapa Mapa Mapa Mapa 1.51.51.51.5. Serviços de Osasco, por porte e números de funcionários . Serviços de Osasco, por porte e números de funcionários . Serviços de Osasco, por porte e números de funcionários . Serviços de Osasco, por porte e números de funcionários ––––    2011201120112011    

 

Fonte: Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Osasco, 2011. 
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Produto Interno Bruto - PIB 

Mesmo considerando a crise econômica mundial iniciada em 2008, que afetou o 

ritmo de crescimento da economia brasileira 7  em 2009, nota-se um significativo 

crescimento das atividades econômicas de Osasco nos últimos anos. Atualmente, Osasco 

é a sexta maior cidade do Estado em população, terceira maior do Estado em PIB e 12º 

PIB entre os municípios brasileiros. 

Em análise dos dados do Seade, observa-se que desde 2000 houve um aumento 

do PIB na ordem de 3,6 vezes, saltando de R$ 8.678,30 para R$ 31.616,45 em 2009. A 

variação do PIB municipal ao longo do período cresceu em média 16% ao ano, 

apresentando o maior pico de crescimento entre 2006 e 2007 (38%).  

Mesmo com crescimento positivo do PIB municipal no período de 2000 a 2009, o 

Seade registrou três momentos de decréscimo na participação do PIB de Osasco no PIB 

do Estado, quais sejam: 2001-2002 com crescimento negativo de -0,14%; 2005-2006 

com crescimento negativo de -0,10%; e 2008-2009 com crescimento negativo de -

0,07%. 

O crescimento do PIB per capita segue a mesma tendência do PIB municipal, 

saltando de R$ 13.187,90 em 2000 para R$ 43.994,47 em 2009 (3,3 vezes maior). A 

média de crescimento ao ano foi de 15%, sendo o maior pico de 41,5%, também 

observado entre 2006 e 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 De 2008 para 2009 o PIB brasileiro sofreu queda de 0,6% (Vera Martins da Silva Análise de Conjuntura 
C, Fipe, 2011).  
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Tabela Tabela Tabela Tabela 1.111.111.111.11. Evolução do Va. Evolução do Va. Evolução do Va. Evolução do Va

AnoAnoAnoAno    (em milhões de R$)(em milhões de R$)(em milhões de R$)(em milhões de R$)

2000200020002000    

2001200120012001    

2002200220022002    

2003200320032003    

2004200420042004    

2005200520052005    

2006200620062006    

2007200720072007    

2008200820082008    

2009200920092009    

Fonte: SEADE, 2011.  
 

Segundo dados divulgados pela Fundação Seade, 

foi observada em Osasco

capita, que pode ser verificada

 

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 1.41.41.41.4. Evolução do PIB e do PIB per capita em Osasco . Evolução do PIB e do PIB per capita em Osasco . Evolução do PIB e do PIB per capita em Osasco . Evolução do PIB e do PIB per capita em Osasco 
 

     Fonte: SEADE, 2011.
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. Evolução do Va. Evolução do Va. Evolução do Va. Evolução do Valor Adicionado Total por setor da economia de Osasco lor Adicionado Total por setor da economia de Osasco lor Adicionado Total por setor da economia de Osasco lor Adicionado Total por setor da economia de Osasco 

PIB PIB PIB PIB     
(em milhões de R$)(em milhões de R$)(em milhões de R$)(em milhões de R$)    

    Participação no PIB do Participação no PIB do Participação no PIB do Participação no PIB do 
Estado (Em %)Estado (Em %)Estado (Em %)Estado (Em %)    

8.678,30 2,05 

10.155,26 2,19 

10.483,64 2,05 

12.721,76 2,19 

14.557,70 2,26 

16.874,65 2,32 

17.798,89 2,22 

24.619,37 2,73 

30.067,52 2,99 

31.616,45 2,92 

Segundo dados divulgados pela Fundação Seade, no período de 2000 a 2009, 

Osasco uma variação equilibrada entre o PIB Municipal e 

que pode ser verificada no gráfico a seguir. 

. Evolução do PIB e do PIB per capita em Osasco . Evolução do PIB e do PIB per capita em Osasco . Evolução do PIB e do PIB per capita em Osasco . Evolução do PIB e do PIB per capita em Osasco ––––    2000200020002000----2009200920092009 

Fonte: SEADE, 2011. 

SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 

lor Adicionado Total por setor da economia de Osasco lor Adicionado Total por setor da economia de Osasco lor Adicionado Total por setor da economia de Osasco lor Adicionado Total por setor da economia de Osasco ––––    1999199919991999----2009200920092009    

PIB per Capita PIB per Capita PIB per Capita PIB per Capita     
(em R$)(em R$)(em R$)(em R$)    

13.187,90 

15.216,43 

15.489,46 

18.535,28 

20.919,87 

23.920,41 

24.895,29 

35.217,67 

42.166,54 

43.994,47 

no período de 2000 a 2009, 

uma variação equilibrada entre o PIB Municipal e o PIB per 
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Entre os dados do censo IBGE 2010,  destacam-se as informações por município 

a respeito do rendimento nominal mensal domiciliar. É possível observar em Osasco um 

enorme aumento na concentração de domicílios sem rendimento e com rendimento até 3 

salários mínimos, que passa de 25,18% em 2000, para 47,15% do total em 2010.    

Os domicílios com rendimento entre 1 e 2 salários mais do que dobrou em uma 

década passando de 7,88% para 18,59% do total de domicílios. 

    

    

Tabela Tabela Tabela Tabela 1.121.121.121.12. . . . Domicílios particulares permanentes, total Domicílios particulares permanentes, total Domicílios particulares permanentes, total Domicílios particulares permanentes, total por classe depor classe depor classe depor classe de    rendimenrendimenrendimenrendimento nominal  mensal to nominal  mensal to nominal  mensal to nominal  mensal 
domiciliardomiciliardomiciliardomiciliar––––    2000 e 2010*2000 e 2010*2000 e 2010*2000 e 2010*    

 
Classes de rendimento nominal mensal domiciliarClasses de rendimento nominal mensal domiciliarClasses de rendimento nominal mensal domiciliarClasses de rendimento nominal mensal domiciliar    

Domicílios particulares permanentes (Unidades)Domicílios particulares permanentes (Unidades)Domicílios particulares permanentes (Unidades)Domicílios particulares permanentes (Unidades)    

Total % Total % 

2000200020002000    2010201020102010 
Até 1/4 de salário mínimoAté 1/4 de salário mínimoAté 1/4 de salário mínimoAté 1/4 de salário mínimo    60 0,03% 477 0,24% 

Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimoMais de 1/4 a 1/2 salário mínimoMais de 1/4 a 1/2 salário mínimoMais de 1/4 a 1/2 salário mínimo    266 0,15% 945 0,47% 

Mais de 1/2 a 1 salário mínimoMais de 1/2 a 1 salário mínimoMais de 1/2 a 1 salário mínimoMais de 1/2 a 1 salário mínimo    6346 3,51% 14428 7,15% 

Mais de 1 a 2 salários mínimosMais de 1 a 2 salários mínimosMais de 1 a 2 salários mínimosMais de 1 a 2 salários mínimos    14265 7,88% 37535 18,59% 

Mais de 2 a 3 salários mínimosMais de 2 a 3 salários mínimosMais de 2 a 3 salários mínimosMais de 2 a 3 salários mínimos    17318 9,57% 31524 15,61% 

Mais de 3 a 5 salários mínimosMais de 3 a 5 salários mínimosMais de 3 a 5 salários mínimosMais de 3 a 5 salários mínimos    33051 18,26% 44677 22,13% 

Mais de 5 a Mais de 5 a Mais de 5 a Mais de 5 a 10 salários mínimos10 salários mínimos10 salários mínimos10 salários mínimos    52175 28,83% 41399 20,51% 

Mais de 10 a 15 salários mínimosMais de 10 a 15 salários mínimosMais de 10 a 15 salários mínimosMais de 10 a 15 salários mínimos    21310 11,77% 11245 5,57% 

Mais de 15 a 20 salários mínimosMais de 15 a 20 salários mínimosMais de 15 a 20 salários mínimosMais de 15 a 20 salários mínimos    11683 6,45% 5095 2,52% 

Mais de 20 a 30 salários mínimosMais de 20 a 30 salários mínimosMais de 20 a 30 salários mínimosMais de 20 a 30 salários mínimos    9015 4,98% 2902 1,44% 

Mais de 30 salários mínimosMais de 30 salários mínimosMais de 30 salários mínimosMais de 30 salários mínimos    8187 4,52% 1377 0,68% 

Sem rendimentoSem rendimentoSem rendimentoSem rendimento    7323 4,05% 10290 5,10% 

TotalTotalTotalTotal    181000  201894  

* Nota: 

1- Para 2000: Os dados são dos Primeiros Resultados da Amostra. 

1- Para 2010: Os dados são da  Amostra. 

2 - Salário mínimo utilizado em 2000 R$ 151,00. 

2 - Salário mínimo utilizado em 2010 R$ 510,00. 

3 - A categoria Sem rendimento inclui os domicílios cujos moradores recebiam somente em 

benefícios 

4 - Para 2000: Exclusive o rendimento dos moradores cuja condição no domicílio era: pensionista, 

empregado(a) doméstico(a) ou parente do(a) empregado(a) doméstico(a). 

Fonte: IBGE, 2010. 
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A distribuição da renda do responsável no território pode ser observada no mapa 

a seguir, produzido com base nos dados do Censo IBGE 2010. Confirmando mais uma 

vez a forte influência da capital sobre a dinâmica socioeconômica de Osasco, é possível 

identificar que a renda dos responsáveis diminui à medida que se afasta da capital. Outro 

fato marcante desta inter relação é a concentração da população mais rica na região 

sudeste de Osasco, como extensão dos bairros contíguos da capital que abrigam sua 

população mais rica. 
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Mapa 1.6Mapa 1.6Mapa 1.6Mapa 1.6. Renda do Responsável por Setor Censitário . Renda do Responsável por Setor Censitário . Renda do Responsável por Setor Censitário . Renda do Responsável por Setor Censitário ––––    2010201020102010    

 
Fonte: IBGE, 2010. 
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Ao se identificar a localização das famílias cujo responsável possui renda de até 

três salários mínimos, público alvo de atendimento dos programas habitacionais de 

interesse social, observa-se que estes estão concentrados nas áreas onde se encontram os 

assentamentos precários do município. 

Mapa Mapa Mapa Mapa 1.71.71.71.7. Porcentagem de Responsáveis com Renda até . Porcentagem de Responsáveis com Renda até . Porcentagem de Responsáveis com Renda até . Porcentagem de Responsáveis com Renda até Três Salários Mínimos Três Salários Mínimos Três Salários Mínimos Três Salários Mínimos ––––    2010201020102010    

 

Fonte: IBGE, 2010. 
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Com base nos relatórios anuais do Ministério do Trabalho e Emprego, o Seade 

apresenta dados comparativos para os anos de 2000 e 2010, relativos ao rendimento 

médio para cada tipo de atividade, com vínculo empregatício. O rendimento médio 

aferido com base no total de vínculos empregatícios em Osasco era de R$ 1.063,00 em 

2000, passando para R$ 1.836,00 em 2010, o que significa um aumento de mais de 

70% no período. Ao serem avaliados os vínculos empregatícios por setor de atividade 

econômica, observa-se um incremento médio de 80% no rendimento médio, destacando-

se a indústria e a agropecuária que praticamente dobraram de valor, no período de 10 

anos. 

 

Tabela 1.13Tabela 1.13Tabela 1.13Tabela 1.13. Rendimento médio nos vínculos empregatícios . Rendimento médio nos vínculos empregatícios . Rendimento médio nos vínculos empregatícios . Rendimento médio nos vínculos empregatícios ––––    2000 e 20102000 e 20102000 e 20102000 e 2010    

Nominal Mensal Nominal Mensal Nominal Mensal Nominal Mensal (R$)(R$)(R$)(R$)    2000200020002000    2010201020102010    

Rendimento Médio nos Vínculos Empregatícios na AgropecuáriaRendimento Médio nos Vínculos Empregatícios na AgropecuáriaRendimento Médio nos Vínculos Empregatícios na AgropecuáriaRendimento Médio nos Vínculos Empregatícios na Agropecuária    543 1.075 

Rendimento Médio nos Vínculos Empregatícios na IndústriaRendimento Médio nos Vínculos Empregatícios na IndústriaRendimento Médio nos Vínculos Empregatícios na IndústriaRendimento Médio nos Vínculos Empregatícios na Indústria    1.076 2.199 

Rendimento Médio nos Vínculos Empregatícios na Construção CivilRendimento Médio nos Vínculos Empregatícios na Construção CivilRendimento Médio nos Vínculos Empregatícios na Construção CivilRendimento Médio nos Vínculos Empregatícios na Construção Civil    772 1.215 

Rendimento Médio nos Vínculos Empregatícios no ComércioRendimento Médio nos Vínculos Empregatícios no ComércioRendimento Médio nos Vínculos Empregatícios no ComércioRendimento Médio nos Vínculos Empregatícios no Comércio    710 1.352 

Rendimento Médio nos Vínculos Empregatícios nos ServiçosRendimento Médio nos Vínculos Empregatícios nos ServiçosRendimento Médio nos Vínculos Empregatícios nos ServiçosRendimento Médio nos Vínculos Empregatícios nos Serviços    1.224 1.973 

Rendimento Médio no Total de Vínculos EmpregatíciosRendimento Médio no Total de Vínculos EmpregatíciosRendimento Médio no Total de Vínculos EmpregatíciosRendimento Médio no Total de Vínculos Empregatícios    1.063 1.836 

Fonte: SEADE, 2011. 
 

Diante da falta de informações a respeito do rendimento médio dos chefes de 

família para 2010, serão avaliados os dados do período anterior, de 1991 a 2000. Neste 

sentido, o estudo da Cobrape (2007) apresenta uma análise territorial do rendimento 

médio dos chefes de família para cada bairro de Osasco. 

A partir dos dados apresentados no referido estudo, observa-se que em 2000 a 

desigualdade entre o menor e o maior rendimento nominal médio dos chefes de família – 

observada nos bairros Aliança (R$ 545,59) e Continental (R$ 4.954,94) – era de pouco 

mais que nove vezes. 

Outra informação importante aferida com base no estudo da Cobrape (2007) é 

que a população que apresenta menor renda (média e mediana) não está localizada nos 

bairros mais populosos; e que os bairros mais antigos de baixa renda, já populosos, não 
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apresentaram crescimento demográfico, enquanto os bairros de renda mais alta 

apresentaram TGCA acima da média. 

 

EVOLUÇÃO DO EMPREGO  

Estudos da Emplasa (2011) apontam que, nos últimos anos, as áreas de 

crescimento do emprego dentro da RMSP estão dispostas em torno do Pólo Terciário 

Metropolitano, no sentido oeste, sul e norte, irradiando sua abrangência para os 

municípios de Osasco, Diadema e Guarulhos.  

 

Mapa 1.8Mapa 1.8Mapa 1.8Mapa 1.8. Complementaridades Funcionais . Complementaridades Funcionais . Complementaridades Funcionais . Complementaridades Funcionais ––––    2011201120112011    

 
Fonte: Emplasa, 2011. 

 

Conhecida como “Cidade-Trabalho”, Osasco atraiu desde os anos 1980 muitos 

migrantes, que em geral se instalam no Município em busca de melhores oportunidades 

de trabalho, conformando as indicações feitas pela Emplasa (2011). 

Segundo dados da Prefeitura Municipal, entre 1980 e 2000 houve um aumento 

da taxa de desemprego no Município, de 21% para 35%. Entretanto destaca-se que este 

aumento pode estar relacionado ao aumento da informalidade nas relações de trabalho, 
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visto que os dados revelam um aumento do número de assalariados sem carteira assinada 

e um aumento dos autônomos neste período. 

Com base no Censo IBGE (2000), o Atlas de Exclusão Social de Osasco (2007) 

aponta que 28% das áreas de ponderação analisadas no estudo possuíam baixo grau de 

assalariamento8 com registro em carteira, enquanto 9% das mesmas eram caracterizadas 

pelo assalariamento formal. O estudo também indica que 52% da população eram 

empregadas com carteira de trabalho assinada, 18% trabalhavam por conta própria e 2% 

eram empregadoras, sendo que a renda média das pessoas que trabalham por conta 

própria (R$ 1.084,65) era superior à dos trabalhadores com carteira de trabalho assinada 

(R$ 905,28). 

Apesar do maior número de empregados formais nas áreas mais pobres do 

Município, o Atlas de Exclusão Social de Osasco (2007) aponta um grande contingente 

de trabalhadores autônomos e empregadores nas áreas mais ricas. Desta maneira, 

entende-se que, além da diferença na estrutura ocupacional, os rendimentos médios nas 

áreas mais ricas são substancialmente maiores do que os rendimentos dos trabalhadores 

das áreas mais pobres. 

Segundo a Prefeitura Municipal, o percentual de ocupados – trabalhadores 

formais e informais – na População Economicamente Ativa (PEA) cresceu de 81,8% para 

88,3% no período de 2004 a 2010, com a redução do índice de informalidade de 37,4% 

para 29,3%, e o aumento da participação de trabalhadores formais de 57,9% para 64%. 

Entre 2004 e 2010, foi registrada uma redução da taxa de desemprego, de 

12,3% para 8,7%, com a geração de 43.894 postos de trabalho, sendo que 87% desses 

preenchidos por pessoas jovens – até 29 anos – e 82,6% exigiam nível de escolaridade 

acima do fundamental completo. O aumento do número de pessoas empregadas foi um 

dos fatores que influenciou o incremento do orçamento municipal nos últimos anos, que 

subiu de R$ 500 milhões para R$ 1,5 bilhões entre 2005 e 2011.  

Desde 2010, observa-se que Osasco segue a tendência da RMSP com a redução 

dos postos de trabalho na indústria (de 43.550 para 29.113 entre 1985 e 2005) e a 

ampliação dos postos de trabalho nos demais setores da economia. A reestruturação 

                                                           
8 O Atlas da Exclusão Social de Osasco considera como baixo grau de assalariamento formal quando a taxa 
de assalariados formais (da População em Idade Ativa - PIA) é de até 25,94% em cada trecho estudado. 
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produtiva foi responsável pelo crescimento da terceirização e redução da mão-de-obra no 

quadro funcional das indústrias. Já em 2010, Osasco encerra o ano com a geração de 

13.267 empregos com carteira assinada, o que equivale a 15 vezes o número de 2009 e 

2,4 vezes o número de 2008. (DIEESE, 2010) Liderando a criação de vagas está o setor 

de serviços com 4.471 novos postos, e na sequência o comércio com saldo de 3.245 

vagas.  

Conforme podemos observar no gráfico abaixo, produzido pelo Observatório do 

Trabalho do DIEESE, houve uma retração na criação de empregos no ano de 2011, 

56,3% do observado no mesmo período entre 2009 e 2010.     

 

Gráfico 1.5Gráfico 1.5Gráfico 1.5Gráfico 1.5. Evolução do. Evolução do. Evolução do. Evolução do    Saldo de Empregos para o mês de novembro em Osasco Saldo de Empregos para o mês de novembro em Osasco Saldo de Empregos para o mês de novembro em Osasco Saldo de Empregos para o mês de novembro em Osasco ––––    2002200220022002----2011201120112011    

 
Fonte: MTE, CAGED. Elaboração: DIEESE, 2011.  

 

Este fenômeno foi observado também no Brasil, no Sudeste, em São Paulo, na 

RMSP e em Osasco conforme a tabela comparativa apresentada a seguir. 
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Tabela 1.14Tabela 1.14Tabela 1.14Tabela 1.14. Saldo e Variação do Emprego Formal no Brasil, Região Sudeste, Estado de São . Saldo e Variação do Emprego Formal no Brasil, Região Sudeste, Estado de São . Saldo e Variação do Emprego Formal no Brasil, Região Sudeste, Estado de São . Saldo e Variação do Emprego Formal no Brasil, Região Sudeste, Estado de São 
Paulo, RMSP e Osasco Paulo, RMSP e Osasco Paulo, RMSP e Osasco Paulo, RMSP e Osasco ––––    2010 e 20112010 e 20112010 e 20112010 e 2011    

LocalidadeLocalidadeLocalidadeLocalidade    

SALDOSALDOSALDOSALDO    VARIAÇÃO (%)VARIAÇÃO (%)VARIAÇÃO (%)VARIAÇÃO (%)    

Nov/10 (A) Nov/10 (A) Nov/10 (A) Nov/10 (A)     Nov/11 (B)Nov/11 (B)Nov/11 (B)Nov/11 (B)    
AcumuladoAcumuladoAcumuladoAcumulado    

B/AB/AB/AB/A    D/CD/CD/CD/C    Dez/09 a Dez/09 a Dez/09 a Dez/09 a 
Nov/10 (C)Nov/10 (C)Nov/10 (C)Nov/10 (C)    

Dez/10 a Dez/10 a Dez/10 a Dez/10 a 
Nov/11 (D)Nov/11 (D)Nov/11 (D)Nov/11 (D)    

BrasilBrasilBrasilBrasil    138.247 42.735 2.129.265 1.566.705 -69,1 -26,4 

SudesteSudesteSudesteSudeste    52.114 3.261 1.111.651 835.195 -93,7 -24,9 

Estado SPEstado SPEstado SPEstado SP    4.999 -29,145 621.635 461.097 -683,0 -25,8 

RMSPRMSPRMSPRMSP    34.986 13,503 390.898 269.083 -61,4 -31,2 

OsascoOsascoOsascoOsasco    1.159 550 12.296 5.377 -52,5 -56,3 

Fonte: MTE, CAGED. Elaboração: DIEESE, 2011.  
 

ATIVIDADE REMUNERADA DA MULHER 

Visto que atualmente, vários programas habitacionais e de inclusão social 

priorizam o atendimento de famílias chefiadas por mulheres, serão destacados a seguir 

alguns aspectos ligados à atividade remunerada da mulher. 

Na comparação dos dados do Censo IBGE 2000 e 2010, é possível observar um 

aumento expressivo do índice de domicílios chefiados por mulheres no Brasil (99%), na 

RMSP (93%) e em Osasco (75%), conforme apresentado na tabela a seguir. 

 

Tabela Tabela Tabela Tabela 1.151.151.151.15. Número de domicílios por sexo da pessoa responsável . Número de domicílios por sexo da pessoa responsável . Número de domicílios por sexo da pessoa responsável . Número de domicílios por sexo da pessoa responsável ––––    2000 e 20102000 e 20102000 e 20102000 e 2010 

    
Sexo do Sexo do Sexo do Sexo do 

responsável pelo responsável pelo responsável pelo responsável pelo 
domicíliodomicíliodomicíliodomicílio    

2000200020002000    2010201020102010    

Nº DomicíliosNº DomicíliosNº DomicíliosNº Domicílios    % Domicílios% Domicílios% Domicílios% Domicílios    Nº DomicíliosNº DomicíliosNº DomicíliosNº Domicílios    % Domicílios% Domicílios% Domicílios% Domicílios    

BrasilBrasilBrasilBrasil    

TotalTotalTotalTotal    44.776.740 100 57.324.167 100 

HomensHomensHomensHomens    33.641.702 75,13 35.115.512 61,26 

MulheresMulheresMulheresMulheres    11.135.038 24,87 22.208.655 38,74 

RMSPRMSPRMSPRMSP    

TotalTotalTotalTotal    4.992.570 100 6.089.847 100 

HomensHomensHomensHomens    3.662.443 73,36 3.521.296 57,82 

MulheresMulheresMulheresMulheres    1.330.127 26,64 2.568.551 42,18 

OsascoOsascoOsascoOsasco    

TotalTotalTotalTotal    181.000 100 201.894 100 

HomensHomensHomensHomens    133.380 73,69 118.632 58,76 

MulheresMulheresMulheresMulheres    47.620 26,31 83.262 41,24 

Fonte: IBGE, 2000 e 2010.  
 

Porém, outros dados apontam que as mulheres ainda sofrem com a desigualdade 

no mercado de trabalho. Segundo Dedecca (2009), em 2000, a taxa de ocupação 

masculina da RMSP era de 60,5%, enquanto a feminina era de 38%. O estudo indica 
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também um aumento considerável do número de domicílios da RMSP que tinham 

mulheres com renda, que passou de 52,3% em 1991 para 59,9% em 2000. No entanto, 

a variação da participação da renda da mulher na renda domiciliar foi menos intensa 

neste período, passando de 43,8% para 45,3%. 

Em 2000, Osasco se destacava entre os cinco municípios da RMSP que 

apresentavam percentuais de domicílios com mulher que tinham rendimentos superiores 

ao percentual da RMSP (60,1%), além de ter apresentado o maior crescimento do 

percentual de domicílios com mulher com renda no período de 1991 a 2000, elevado em 

10 pontos percentuais. 

A tabela a seguir apresenta os cinco municípios da RMSP que apresentaram maior 

percentual de domicílios com mulher com renda em 2000. 

    

Tabela 1.16Tabela 1.16Tabela 1.16Tabela 1.16. Proporção de domicílios com mulheres ocupadas e participação da . Proporção de domicílios com mulheres ocupadas e participação da . Proporção de domicílios com mulheres ocupadas e participação da . Proporção de domicílios com mulheres ocupadas e participação da 

renda da mulher na renda domiciliar renda da mulher na renda domiciliar renda da mulher na renda domiciliar renda da mulher na renda domiciliar ––––    1991 e 20001991 e 20001991 e 20001991 e 2000 

RMSPRMSPRMSPRMSP    

% Domicílios com% Domicílios com% Domicílios com% Domicílios com    
mulhmulhmulhmulher com rendaer com rendaer com rendaer com renda    
(todas as fontes)(todas as fontes)(todas as fontes)(todas as fontes)    

% Renda da% Renda da% Renda da% Renda da    
mulher na rendamulher na rendamulher na rendamulher na renda    
total dostotal dostotal dostotal dos    
domicílios comdomicílios comdomicílios comdomicílios com    
mulher que temmulher que temmulher que temmulher que tem    
rendarendarendarenda    

% Domicílios com% Domicílios com% Domicílios com% Domicílios com    
mulher com rendamulher com rendamulher com rendamulher com renda    
(todas as fontes)(todas as fontes)(todas as fontes)(todas as fontes)    

% Renda da% Renda da% Renda da% Renda da    
mulher na rendamulher na rendamulher na rendamulher na renda    
total dostotal dostotal dostotal dos    
domicílios comdomicílios comdomicílios comdomicílios com    
mulher que temmulher que temmulher que temmulher que tem    
rendarendarendarenda    

1991199119911991    2000200020002000    

São Caetano do 
Sul 

55,3 42,7 68,9 42,2 

São Paulo 54,9 44,6 62,9 45,9 

Taboão da Serra 56,0 44,9 60,8 49,0 

Osasco 50,0 41,9 60,1 45,2 

Santo André 51,5 40,6 59,6 42,8 

RMSPRMSPRMSPRMSP    52,352,352,352,3    43,843,843,843,8    59,559,559,559,5    45,345,345,345,3    

Fonte: Dedecca, 2009.  
 

Atualmente, o cenário de predomínio masculino no mercado de trabalho ainda 

persiste.  Em 2010, o Seade indicou que do total de 164.973 vínculos de emprego 

existentes em Osasco, 57% são destinados aos homens e 43% às mulheres. Em se 

tratando da remuneração, observa-se que as mulheres também são menos favorecidas, 

pois chegam a receber em média 40% a menos que os homens, com um rendimento 

médio de R$ 1.493,06, enquanto para os homens este rendimento chega a R$ 2.095,07. 
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1.5.1.5.1.5.1.5. Vulnerabilidade e Segregação SocialVulnerabilidade e Segregação SocialVulnerabilidade e Segregação SocialVulnerabilidade e Segregação Social    

 

O estudo do Observatório das Metrópoles (2008) aponta que 30% dos 

responsáveis por domicílio permanente na RMSP, encontram-se em situação de pobreza. 

Número considerado alto, pois corresponde a 1,4 milhões de pessoas que têm ganho 

mensal abaixo de 2 salários mínimos.  

Neste estudo, optou-se por escolher a renda como o principal fator de exclusão 

social. Assim, foram definidos quatro faixas de representação: Situação de Pobreza (ganho 

menor que 2 salários mínimos); Situação de Não Pobreza (ganho acima de 2 salários 

mínimos); Distribuição Igual (setores censitários onde as porcentagens de pobres e não 

pobres são iguais, com variação de 5%); e Setores Sem População9. Os resultados da 

distribuição da situação de pobreza entre os municípios da RMSP serão apresentados a 

seguir.  

 

Quadro 1.Quadro 1.Quadro 1.Quadro 1.2222....    Distribuição da Situação de Pobreza nos Municípios da RMSPDistribuição da Situação de Pobreza nos Municípios da RMSPDistribuição da Situação de Pobreza nos Municípios da RMSPDistribuição da Situação de Pobreza nos Municípios da RMSP    

MunicípioMunicípioMunicípioMunicípio    
% Situação de % Situação de % Situação de % Situação de 

PobrezaPobrezaPobrezaPobreza    
% Situação de % Situação de % Situação de % Situação de 
Não PobrezaNão PobrezaNão PobrezaNão Pobreza    

DefiniçãoDefiniçãoDefiniçãoDefinição    

Arujá  35,78 64,22 Situação de Não Pobreza 

Barueri  36,11 63,89 Situação de Não Pobreza 

Caieiras 29,73 70,27 Situação de Não Pobreza 

Cajamar  34,27 65,73 Situação de Não Pobreza 

Carapicuíba  36,23 63,77 Situação de Não Pobreza 

Cotia  35,32 64,68 Situação de Não Pobreza 

Diadema  35,68 64,32 Situação de Não Pobreza 

Embu  40,72 59,28 Situação de Não Pobreza 

Embu-Guaçu  42,49 57,51 Situação de Não Pobreza 

Ferraz de Vasconcelos 41,39 58,61 Situação de Não Pobreza 

Francisco Morato  49,71 50,29 Distribuição Igual 

Franco da Rocha  39,48 60,52 Situação de Não Pobreza 

Guarulhos  34,37 65,63 Situação de Não Pobreza 

Itapecerica da Serra 43,12 56,88 Situação de Não Pobreza 

Itapevi  46,35 53,65 Situação de Pobreza 

Itaquaquecetuba  47,16 52,84 Situação de Pobreza 

                                                           
9 O estudo do Observatório das Metrópoles utiliza dados e setores urbanos do Censo Demográfico IBGE 
(2000) e o valor de referência para o salário mínimo é de R$ 151,00. 
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MunicípioMunicípioMunicípioMunicípio    
% Situação de % Situação de % Situação de % Situação de 

PobrezaPobrezaPobrezaPobreza    
% Situação de % Situação de % Situação de % Situação de 
Não PobrezaNão PobrezaNão PobrezaNão Pobreza    

DefiniçãoDefiniçãoDefiniçãoDefinição    

Jandira  34,56 65,44 Situação de Não Pobreza 

Mairiporã  36,61 63,39 Situação de Não Pobreza 

Mauá  36,78 63,22 Situação de Não Pobreza 

Moji das Cruzes  32,62 67,38 Situação de Não Pobreza 

Osasco  32,86 67,14 Situação de Não Pobreza 

Poá  36,76 63,24 Situação de Não Pobreza 

Ribeirão Pires  31,87 68,13 Situação de Não Pobreza 

Rio Grande da Serra  43,85 56,15 Situação de Não Pobreza 

Santa Isabel  40,76 59,24 Situação de Não Pobreza 

Santana de Parnaíba  36,55 63,45 Situação de Não Pobreza 

Santo André  26,27 73,73 Situação de Não Pobreza 

São Bernardo do Campo 26,62 73,38 Situação de Não Pobreza 

São Caetano do Sul  16,78 83,22 Situação de Não Pobreza 

São Paulo 27,46 72,54 Situação de Não Pobreza 

Suzano  38,63 61,37 Situação de Não Pobreza 

Taboão da Serra  34,52 65,48 Situação de Não Pobreza 

Vargem Grande Paulista  35,63 64,37 Situação de Não Pobreza 
Fonte: Observatório das Metrópoles, 2008. 

 

Territorialmente, observa-se que a situação de pobreza está dispersa entre os 

municípios da RMSP, apresentando uma leve tendência de agrupamento de setores 

censitário em Situação de Pobreza, próximos ao centro do município de São Paulo. Este 

fenômeno é caracterizado pelo alto custo de vida no município pólo, que ocasiona a 

migração da população mais pobre para a periferia da capital. 

O estudo do Observatório das Metrópoles classifica também o grau de integração 

entre os municípios, que em ordem decrescente são: município pólo; muito alto; alto e 

médio.  

A tabela abaixo mostra que a única situação estabelecida entre os municípios com 

diferentes graus de integração foi a de Situação de Não Pobreza. De modo que, é possível 

afirmar que a situação de renda na RMSP é boa, uma vez que não foram encontradas 

variações nos municípios periféricos.  
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QQQQuadro 1.3.uadro 1.3.uadro 1.3.uadro 1.3.    Distribuição das situações de pobreza e não pobreza por grau de integraçãoDistribuição das situações de pobreza e não pobreza por grau de integraçãoDistribuição das situações de pobreza e não pobreza por grau de integraçãoDistribuição das situações de pobreza e não pobreza por grau de integração    

Grau de IntegraçãoGrau de IntegraçãoGrau de IntegraçãoGrau de Integração    
% Situação % Situação % Situação % Situação 
de Pobrezade Pobrezade Pobrezade Pobreza    

% % % % Situação de Situação de Situação de Situação de 
Não PobrezaNão PobrezaNão PobrezaNão Pobreza    

DefiniçãoDefiniçãoDefiniçãoDefinição    

Pólo 27,46 72,54 Situação de Não Pobreza 
Muito Alto 33,74 66,26 Situação de Não Pobreza 
Alto 37,12 62,88 Situação de Não Pobreza 
Médio 33,87 66,13 Situação de Não Pobreza 
Fonte: Observatório das Metrópoles, 2008. 
 

 

Os autores do Atlas da Exclusão Social de Osasco (2007) indicam uma mudança 

de perfil da população excluída socialmente. No referido estudo, o padrão antigo de 

exclusão social considerava grupos vulneráveis as famílias com muitos dependentes, 

especialmente crianças; os negros ou migrantes; os analfabetos e cidadãos com baixa 

escolaridade; os trabalhadores que exerciam função de baixa produtividade.  

Com o surgimento de novas formas de organização da sociedade, este padrão 

vem sofrendo alterações. Fazendo uma referência à publicação citada, Telles define que 

uma nova forma de exclusão social: “aparece registrada no empobrecimento dos 

trabalhadores urbanos integrados nos centros dinâmicos da economia do país, seja pela 

deterioração salarial que se aprofundou durante os últimos anos, seja pela degradação 

dos serviços públicos que afetam a qualidade de vida nas cidades, seja ainda pelo 

desemprego em larga escala que atinge o setor formal da economia“.  

Diante deste novo paradigma, outros indicadores sociais, que não simplesmente o 

indicador de pobreza aferido através da renda, têm sido cada vez mais utilizados como 

balizadores das políticas públicas por analisarem diversas variáveis socioeconômicas.  

Neste sentido, é possível fazer duas análises a respeito das condições sociais do 

município de Osasco, sendo a primeira uma leitura estática oferecida para o Município 

como um todo, pelos índices IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) e IPRS (Índice 

Paulista de Responsabilidade Social); e uma segunda leitura intra-municipal, feita através 

do IPVS (Índice Paulista de Vulnerabilidade Social) e do Índice de Exclusão Social de 

Osasco, produzido pela Prefeitura Municipal. 
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Índice de Desenvolvimento HumanoÍndice de Desenvolvimento HumanoÍndice de Desenvolvimento HumanoÍndice de Desenvolvimento Humano    

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) faz parte do Atlas do 

Desenvolvimento Humano do Brasil, desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA), em conjunto com a Fundação João Pinheiro e o Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento. Criado para medir o nível de desenvolvimento humano a 

partir de indicadores de educação (alfabetização e taxa de matrícula), longevidade 

(esperança de vida ao nascer) e renda (PIB per capita), seus dados são atualizado pelo 

Censo Demográfico do IBGE. O IDH varia de 0 (nenhum desenvolvimento) a 1 

(desenvolvimento humano total), sendo o desenvolvimento humano considerado baixo se 

o IDH for até 0,499; é considerado médio entre 0,50 e o,799; e alto se for maior que 

0,80.  Vale destacar também a importância do IDH Municipal (IDHM), que embora 

considere os mesmos indicadores, é mais adequado para avaliar as condições de núcleos 

específicos. 

Com base no Censo IBGE 2000, o município de Osasco apresentou os seguintes 

valores de IDHM para as três variáveis analisadas: índice de educação 0,913; índice de 

longevidade 0,772; índice de renda 0,769. O resultado final do IDHM de Osasco foi 

0,818, que significa a 256ª colocação entre os municípios brasileiros e 73ª colocação 

entre os municípios paulistas. Porém, em comparação com o IDHM divulgado com base 

no Censo IBGE 1991, Osasco caiu 197 posições entre os municípios brasileiros e 38 

entre os municípios paulistas no período de 10 anos. 

 

Tabela 1.17Tabela 1.17Tabela 1.17Tabela 1.17. Comparativo entre as variáveis do Índice de Desenvolvimento Humano de Osasco . Comparativo entre as variáveis do Índice de Desenvolvimento Humano de Osasco . Comparativo entre as variáveis do Índice de Desenvolvimento Humano de Osasco . Comparativo entre as variáveis do Índice de Desenvolvimento Humano de Osasco ––––    
1991 e 20001991 e 20001991 e 20001991 e 2000    

AnoAnoAnoAno    IDHMIDHMIDHMIDHM    Ranking BrasilRanking BrasilRanking BrasilRanking Brasil    
Ranking Ranking Ranking Ranking 
PaulistaPaulistaPaulistaPaulista    

Renda Longevidade Educação 

1991991991991111    0,7830,7830,7830,783    59º 35º 0,753 0,746 0,851 

2000200020002000    0,8180,8180,8180,818 256º 73º 0,769 0,772 0,913 

Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 2011.  
 

 

Índice Paulista de Responsabilidade SocialÍndice Paulista de Responsabilidade SocialÍndice Paulista de Responsabilidade SocialÍndice Paulista de Responsabilidade Social    

O Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS) é um indicador semelhante ao 

Índice de Desenvolvimento Humano, elaborado a partir de dados fornecidos pelos 
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municípios, considerando indicadores de resultados, esforços e participação social, 

especialmente nas áreas da saúde, educação, renda, finanças públicas e desenvolvimento 

urbano. Diferentemente do IDH, que utiliza dados dos Censos Demográficos IBGE, o IPRS 

elaborado pela Fundação SEADE considera três variáveis: riqueza municipal, longevidade 

e escolaridade. 

Desde 2000, Osasco vinha sendo classificado pela Fundação SEADE no Grupo 2 

do IPRS, que caracteriza os “municípios que, embora com níveis de riqueza elevados, não 

exibem bons indicadores sociais”. Porém, desde 2008 o Município foi classificado no 

Grupo 1 do IPRS, o que significa que desde a última avaliação, Osasco está entre os 

“municípios com nível elevado de riqueza e bom níveis nos indicadores sociais”.  

A tabela a seguir, apresenta um comparativo entre as variáveis de riqueza, 

longevidade e escolaridade do IPRS para o Estado de São Paulo, a RMSP, as cidades de 

São Pulo e Osasco, entre os anos de 2000, 2004 e 2008. 

 

Tabela 1.18Tabela 1.18Tabela 1.18Tabela 1.18. Comparativo entre as variáveis do Índice Paulista de Responsabilidade Social para . Comparativo entre as variáveis do Índice Paulista de Responsabilidade Social para . Comparativo entre as variáveis do Índice Paulista de Responsabilidade Social para . Comparativo entre as variáveis do Índice Paulista de Responsabilidade Social para 
Estado, RMSP, São Paulo e Osasco Estado, RMSP, São Paulo e Osasco Estado, RMSP, São Paulo e Osasco Estado, RMSP, São Paulo e Osasco ––––    2000, 2004 e 20082000, 2004 e 20082000, 2004 e 20082000, 2004 e 2008    

AnoAnoAnoAno    
Estado SPEstado SPEstado SPEstado SP    RMSPRMSPRMSPRMSP    SãoSãoSãoSão    PauloPauloPauloPaulo    OsascoOsascoOsascoOsasco    

Riqueza 
Longevi
dade 

Escolari
dade 

Riqueza 
Longevi
dade 

Escolari
dade 

Riqueza 
Longevi
dade 

Escolari
dade 

Riqueza 
Longevi
dade 

Escolari
dade 

2000200020002000    61 65 44 68 63 43 70 65 45 66 61 43 

2004200420042004    52 70 54 58 70 54 60 71 57 57 66 51 

2008200820082008    58 73 68 64 74 68 66 75 71 63 72 68 

Fonte: SEADE, 2011.  
 

Nas quatro localidades, observa-se que o ápice da riqueza ocorreu em 2000, 

seguido de queda em 2004 e recuperação em 2008. Sendo que em todos os períodos, 

Osasco tem um desempenho acima da média estadual. Em se tratando da longevidade, 

observa-se o aumento crescente desta variável desde 2000. Sendo que para o Estado e a 

RMSP o aumento maior deu-se no período 2000-2004, enquanto para as cidades de São 

Paulo e Osasco, o incremento mais expressivo ocorreu no período de 2004-2008. A 

variável escolaridade também segue crescendo em todas as localidades, porém de 

maneira uniforme. 
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Índice Paulista de Vulnerabilidade Social Índice Paulista de Vulnerabilidade Social Índice Paulista de Vulnerabilidade Social Índice Paulista de Vulnerabilidade Social     

A vulnerabilidade social expressa o risco de uma família cair numa situação de 

pobreza absoluta ou relativa, ou então de manter-se indefinidamente nela. Segundo 

Cunha (2004), ela mede “a fragilidade ou falta de proteção ante as mudanças originadas 

em seu entorno, o desamparo institucional dos cidadãos pelo Estado; a debilidade interna 

de indivíduos ou famílias para realizar as mudanças necessárias a fim de aproveitar o 

conjunto de oportunidades que se apresenta; a insegurança permanente que paralisa, 

incapacita e desmotiva no sentido de pensar estratégias e realizar ações com o objetivo 

de lograr melhores condições de vida”. 

Elaborado pela Fundação Seade para todos os municípios do estado, o Índice 

Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS) é amplamente utilizado no planejamento de 

políticas públicas locais, mesmo utilizando os dados do Censo Demográfico de 2000. O 

IPVS ainda não foi calculado com os dados atualizados do censo de 2010. 

O Índice Paulista de Vulnerabilidade Social classifica os setores censitários do 

município em seis categorias de acordo com a presença maior ou menor de famílias nas 

distintas classificações de vulnerabilidade: 1) nenhuma vulnerabilidade, 2) vulnerabilidade 

muito baixa, 3) baixa, 4) média, 5) alta e 6) muito alta vulnerabilidade (ver mapa de 

Osasco, a seguir). Essa classificação deriva da combinação entre aspectos 

socioeconômicos e demográficos, definidos a partir de um conjunto de oito variáveis 

relacionadas à renda, idade, sexo e escolaridade do responsável pelo domicílio, além do 

número pessoas e de crianças que o ocupam10.  

O mapa mostra que a distribuição da vulnerabilidade em 2000 é heterogênea no 

território e que os setores censitários que apresentam alta ou muito alta vulnerabilidade 

coincidem com os Assentamentos Precários identificados no PLHIS.  

Nele é possível observar uma concentração de setores mais vulneráveis nas 

regiões noroeste e sudoeste, sendo que sua maior incidência ocorre na porção norte do 

Município, onde foram identificados 63 setores censitários com alta vulnerabilidade e 

muito alta vulnerabilidade, enquanto esse número chega a 45 setores na porção sul. 
                                                           
10Segundo a SEADE, os setores censitários que concentram parcelas expressivas de chefes de família com 
baixa renda e/ou pouca escolaridade podem ser associados a condições vulneráveis à pobreza. Enquanto 
uma família jovem, com crianças pequenas e com baixos ativos cognitivos e econômicos tende a estar mais 
exposta a riscos sociais do que outra, com os mesmos recursos, mas numa fase posterior do ciclo de vida, 
quando seus filhos já atingiram a idade adulta, por exemplo. 
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Destacam-se no mapa os setores que apresentam nenhuma vulnerabilidade e 

vulnerabilidade muito baixa, localizados na região central, sudeste e ao longo do Braço 

Morto do Tietê. 

 

Mapa Mapa Mapa Mapa 1.91.91.91.9. Índice Paulista de Vulnerabilidade Social em Osasco . Índice Paulista de Vulnerabilidade Social em Osasco . Índice Paulista de Vulnerabilidade Social em Osasco . Índice Paulista de Vulnerabilidade Social em Osasco ––––    2000200020002000    

 
      Fonte: SEADE, 2011. 
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Atlas da Exclusão Social de Osasco Atlas da Exclusão Social de Osasco Atlas da Exclusão Social de Osasco Atlas da Exclusão Social de Osasco     

Outra importante fonte de dados que subsidia a caracterização os problemas 

sociais no Município é o Atlas da Exclusão Social de Osasco: alternativas de 

desenvolvimento, trabalho e inclusão, publicado em 2007 pela Prefeitura Municipal. Esta 

publicação se baseia na metodologia do Atlas da Exclusão Social no Brasil (2002) para 

calcular o Índice de Exclusão Social 11para cada uma das 32 áreas de ponderação 

dispostas em Osasco. 

O Índice de Exclusão Social avalia aspectos ligados à Vida Digna (indicadores de 

pobreza, emprego e desigualdade); ao Conhecimento (indicadores de alfabetização e 

escolaridade); e à Vulnerabilidade (indicadores de juventude e violência). De todos os 

indicadores utilizados no estudo, os índices de pobreza e de desigualdade serão 

detalhados a seguir.  

O índice de pobreza utilizado no estudo considera os indivíduos que recebem até 

½ salários mínimos de renda mensal per capita12, como aquela que vive abaixo da linha 

de pobreza. Abaixo serão apresentados os índices de pobreza por área de ponderação e 

seus respectivos bairros, levantados pelo Atlas de Exclusão Social de Osasco. 

 

Quadro 1.4.Quadro 1.4.Quadro 1.4.Quadro 1.4.    Índice de Pobreza nos Bairros de Osasco Índice de Pobreza nos Bairros de Osasco Índice de Pobreza nos Bairros de Osasco Índice de Pobreza nos Bairros de Osasco ––––    2000200020002000    

Bairros por Área de PonderaçãoBairros por Área de PonderaçãoBairros por Área de PonderaçãoBairros por Área de Ponderação    
Código Área de Código Área de Código Área de Código Área de 
PonderaçãoPonderaçãoPonderaçãoPonderação    

Índice de Índice de Índice de Índice de 
PobrezaPobrezaPobrezaPobreza    

Bonança / Industrial Anhanguera / Platina / Três 
Montanhas / Paiva Ramos / Santa Fé 

AP 30 0,000 

Padroeira AP 08 0,003 
Jardim Conceição AP 02 0,033 
Munhoz Júnior (parte sul) AP 31 0,120 
Setor Militar / Vila Militar / Bonfim / Piratininga AP 12 0,193 
Veloso AP 07 0,241 
Munhoz Júnior (parte norte) AP 32 0,275 
Castelo Branco / Iape AP 15 0,283 

                                                           
11 Pesquisadores da Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão (SDTI) calcularam o Índice de 
Exclusão Social dentro do Município através da sistematização de dados do Censo Demográfico do IBGE 
(2000) e da Delegacia de Polícia de Osasco (2004). 
12 Segundo dados do Censo IBGE 2000, existiam 64,2 mil pessoas abaixo da linha de pobreza em 
Osasco. 
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Bairros por Área de PonderaçãoBairros por Área de PonderaçãoBairros por Área de PonderaçãoBairros por Área de Ponderação    
Código Área de Código Área de Código Área de Código Área de 
PonderaçãoPonderaçãoPonderaçãoPonderação    

Índice de Índice de Índice de Índice de 
PobrezaPobrezaPobrezaPobreza    

Baronesa / Portal D´Oeste AP 24 0,292 
Aliança / Jardim Elvira AP 16 0,308 
Jardim Roberto AP 09 0,331 
Bandeiras AP 06 0,334 
Industrial Mazzei / Mutinga AP 28 0,391 
Bussocaba / City Bussocaba AP 04 0,395 
Vila Menk AP 29 0,410 
Helena Maria AP 17 0,471 
Santo Antônio AP 19 0,495 
Rochedale AP 26 0,507 
Quitaúna / São Pedro AP 10 0,590 
Jaguaripe AP 20 0,632 
Jardim Novo Osasco AP 03 0,653 
Vila Yolanda AP 18 0,712 
Ayrosa / Industrial Remédios AP 27 0,717 
Jardim D´Abril AP 05 0,735 
Santa Maria / Raposo Tavares / Metalúrgicos AP 01 0,736 
Cidade das Flores e Pestana AP 11 0,758 
Adalgisa / Vila Yara AP 22 0,822 
Umuarama / Cidade de Deus / Vila Campesina / 
Industrial Autonomistas / Parque Continental / 
Industrial Altino / Remédios 

AP 23 0,839 

Km 18 / Industrial Centro AP 13 0,867 
Cipava / Bela Vista AP 21 0,953 
Centro / Presidente Altino AP 25 0,982 
Jardim das Flores / Vila Osasco AP 14 1,000 
Município de OsascoMunicípio de OsascoMunicípio de OsascoMunicípio de Osasco    ----    0,4920,4920,4920,492    
Fonte: Atlas da Exclusão Social de Osasco, 2007.  

 

Com base nas informações da tabela, é possível aferir que a população com 

rendimento abaixo da linha de pobreza está concentrada na região norte do Município, 

com pequena incidência também na sua porção sudoeste; enquanto a população mais 

rica se concentra na porção sudeste do Município. A distribuição do índice de pobreza no 

território de Osasco pode ser mais bem visualizada no mapa a seguir.  

Ao se comparar as informações do Atlas da Exclusão Social de 2000, com o 

mapa mais atualizado de distribuição de Renda do Responsável por Setor Censitário do 



   

   PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO 

   ESTADO DE SÃO PAULO 

   SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

54  
 

IBGE 2010 apresentado anteriormente, observa-se que esta concentração se mantém 10 

anos depois. 

    

Mapa Mapa Mapa Mapa 1.11.11.11.10000. Mapa do Índice de Pobreza por Área de Ponderação . Mapa do Índice de Pobreza por Área de Ponderação . Mapa do Índice de Pobreza por Área de Ponderação . Mapa do Índice de Pobreza por Área de Ponderação ––––    2000200020002000    

 
Fonte: Atlas da Exclusão Social de Osasco, 2007. 
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Em relação à desigualdade social em Osasco, o estudo aponta que 34% das 

áreas de ponderação apresentam um grande desequilíbrio entre a população mais pobre 

e a população mais rica, conforme dados apresentados na tabela que segue.   

 

Quadro 1.5.Quadro 1.5.Quadro 1.5.Quadro 1.5.    Índice de Desigualdade nos Bairros de Osasco Índice de Desigualdade nos Bairros de Osasco Índice de Desigualdade nos Bairros de Osasco Índice de Desigualdade nos Bairros de Osasco ––––    2000200020002000    

Bairros por Área de PonderaçãoBairros por Área de PonderaçãoBairros por Área de PonderaçãoBairros por Área de Ponderação    
Código Área de Código Área de Código Área de Código Área de 
PonderaçãoPonderaçãoPonderaçãoPonderação    

Índice de Índice de Índice de Índice de 
DesigualdadeDesigualdadeDesigualdadeDesigualdade    

Munhoz Júnior (parte sul) AP 31 0,000 
Industrial Mazzei / Mutinga AP 28 0,419 
Aliança / Jardim Elvira AP 16 0,453 
Vila Menk AP 29 0,507 
Baronesa / Portal D´Oeste AP 24 0,517 
Munhoz Júnior (parte norte) AP 32 0,531 
Helena Maria AP 17 0,571 
Bonança / Industrial Anhanguera / Platina / Três 
Montanhas / Paiva Ramos / Santa Fé 

AP 30 0,600 

Jardim Conceição AP 02 0,678 
Jardim Roberto AP 09 0,682 
Padroeira AP 08 0,684 
Rochedale AP 26 0,710 
Veloso AP 07 0,755 
Bandeiras AP 06 0,780 
Santa Maria / Raposo Tavares / Metalúrgicos AP 01 0,806 
Jardim Novo Osasco AP 03 0,821 
Vila Yolanda AP 18 0,880 
Santo Antônio AP 19 0,888 
Bussocaba / City Bussocaba AP 04 0,913 
Ayrosa / Industrial Remédios AP 27 0,916 
Setor Militar / Vila Militar / Bonfim / Piratininga AP 12 0,920 
Jardim D´Abril AP 05 0,939 
Quitaúna / São Pedro AP 10 0,941 
Cidade das Flores e Pestana AP 11 0,949 
Cipava / Bela Vista AP 21 0,958 
Jaguaripe AP 20 0,965 
Umuarama / Cidade de Deus / Vila Campesina / 
Industrial Autonomistas / Parque Continental / 
Industrial Altino / Remédios 

AP 23 0,969 

Castelo Branco / Iape AP 15 0,971 
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Bairros por Área de PonderaçãoBairros por Área de PonderaçãoBairros por Área de PonderaçãoBairros por Área de Ponderação    
Código Área de Código Área de Código Área de Código Área de 
PonderaçãoPonderaçãoPonderaçãoPonderação    

Índice de Índice de Índice de Índice de 
DesigualdadeDesigualdadeDesigualdadeDesigualdade    

Km 18 / Industrial Centro AP 13 0,976 
Jardim das Flores / Vila Osasco AP 14 0,984 
Centro / Presidente Altino AP 25 0,993 
Adalgisa / Vila Yara AP 22 1,000 
Município de OsascoMunicípio de OsascoMunicípio de OsascoMunicípio de Osasco    ----    0,9240,9240,9240,924    
Fonte: Atlas da Exclusão Social de Osasco, 2007. 
 

Interessante observar que a distribuição das áreas de ponderação com maior 

desigualdade coincide com aquelas que apresentam também os maiores índices de 

pobreza, conforme apresentado anteriormente. Esta constatação fica mais evidente com o 

auxílio do mapa apresentado a seguir. 
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Mapa 1.11Mapa 1.11Mapa 1.11Mapa 1.11. Índice de Desigualdade por Área de Ponderação . Índice de Desigualdade por Área de Ponderação . Índice de Desigualdade por Área de Ponderação . Índice de Desigualdade por Área de Ponderação ––––    2000200020002000    

 
Fonte: Atlas da Exclusão Social de Osasco, 2007. 
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Com relação ao aspecto Conhecimento, definido pelos índices de alfabetização e 

escolaridade, o Atlas da Exclusão Social de Osasco pondera que apesar da grande 

incidência de baixa escolaridade, foi observado um aumento da escolaridade da 

população economicamente ativa. Entretanto, ainda observa-se que 25% das áreas de 

ponderação estudadas possuem grande população analfabeta.     

Dos aspectos de Vulnerabilidade, o indicador de juventude aponta que 28% das 

áreas de ponderação possuem elevada população de jovens 13 , enquanto 25% delas 

apresentam altos índices de homicídios por 10 mil habitantes, como indicador de 

violência. Importante destacar que a localização das áreas mais violentas não coincide 

com as áreas que apresentam maior grau de exclusão social, visto que possuem uma 

lógica social e territorial distintas. 

Através da sistematização dos dados e sobreposição dos mapas referentes aos 

sete índices que caracterizam o Índice de Exclusão Social – pobreza, emprego, 

desigualdade, alfabetização, escolaridade, juventude e violência – o Atlas da Exclusão 

Social indica grande coerência a distribuição dos diferentes níveis de exclusão no território 

de Osasco. 

O Atlas da Exclusão Social de Osasco também apresenta o Índice de Exclusão 

Social de Osasco é de 0,671.Observa-se que cerca de ¼ das áreas estudadas 

apresentam uma realidade caracterizada pela pobreza, com uma população com baixa 

escolaridade e pouca experiência no mercado formal de trabalho.  

 

Quadro Quadro Quadro Quadro 1.6.1.6.1.6.1.6.    ––––    Índice de Exclusão Social nos Bairros de Osasco Índice de Exclusão Social nos Bairros de Osasco Índice de Exclusão Social nos Bairros de Osasco Índice de Exclusão Social nos Bairros de Osasco ––––    2000200020002000    

Bairros por Área de PonderaçãoBairros por Área de PonderaçãoBairros por Área de PonderaçãoBairros por Área de Ponderação    
Código Área de Código Área de Código Área de Código Área de 
PonderaçãoPonderaçãoPonderaçãoPonderação    

Índice de Índice de Índice de Índice de 
DesigualdadeDesigualdadeDesigualdadeDesigualdade    

Munhoz Júnior (parte sul) AP 31 0,254 
Padroeira AP 08 0,276 
Setor Militar / Vila Militar / Bonfim / Piratininga AP 12 0,321 
Bonança / Industrial Anhanguera / Platina / Três 
Montanhas / Paiva Ramos / Santa Fé 

AP 30 0,335 

Rochedale AP 26 0,356 
Jardim Roberto AP 09 0,360 
Baronesa / Portal D´Oeste AP 24 0,369 

                                                           
13 O estudo considera uma elevada participação de jovens, quando a relação de pessoas de até 24 anos 
e o total da população é de até 50,31%. 
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Bairros por Área de PonderaçãoBairros por Área de PonderaçãoBairros por Área de PonderaçãoBairros por Área de Ponderação    
Código Área de Código Área de Código Área de Código Área de 
PonderaçãoPonderaçãoPonderaçãoPonderação    

Índice de Índice de Índice de Índice de 
DesigualdadeDesigualdadeDesigualdadeDesigualdade    

Jardim Conceição AP 02 0,375 
Industrial Mazzei / Mutinga AP 28 0,404 
Munhoz Júnior (parte norte) AP 32 0,427 
Vila Menk AP 29 0,467 
Veloso AP 07 0,468 
Aliança / Jardim Elvira AP 16 0,482 
Helena Maria AP 17 0,495 
Bussocaba / City Bussocaba AP 04 0,498 
Quitaúna / São Pedro AP 10 0,522 
Bandeiras AP 06 0,527 
Ayrosa / Industrial Remédios AP 27 0,581 
Santo Antônio AP 19 0,590 
Jardim Novo Osasco AP 03 0,591 
Castelo Branco / Iape AP 15 0,623 
Santa Maria / Raposo Tavares / Metalúrgicos AP 01 0,629 
Vila Yolanda AP 18 0,645 
Jaguaripe AP 20 0,695 
Jardim D´Abril AP 05 0,713 
Cidade das Flores e Pestana AP 11 0,751 
Cipava / Bela Vista AP 21 0,773 
Centro / Presidente Altino AP 25 0,780 
Umuarama / Cidade de Deus / Vila Campesina / 
Industrial Autonomistas / Parque Continental / 
Industrial Altino / Remédios 

AP 23 0,791 

Km 18 / Industrial Centro AP 13 0,806 
Adalgisa / Vila Yara AP 22 0,851 
Jardim das Flores / Vila Osasco AP 14 0,859 
Município de OsascoMunicípio de OsascoMunicípio de OsascoMunicípio de Osasco    ----    0,6710,6710,6710,671    
Fonte: Atlas da Exclusão Social de Osasco, 2007. 

 

Em resumo, o Atlas da Exclusão Social de Osasco aponta que a região norte e a 

porção sudoeste (próxima ao Jardim Padroeira) do Município apresentam os mais altos 

indicadores de exclusão social, enquanto a região sudeste, que é diretamente influenciada 

pela capital, apresenta os melhores indicadores. Estas constatações podem ser verificadas 

no mapa a seguir, que apresenta a distribuição do Índice de Exclusão Social de Osasco. 
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Mapa 1.12Mapa 1.12Mapa 1.12Mapa 1.12. Índice de Exclusão Social por Área de Ponderação . Índice de Exclusão Social por Área de Ponderação . Índice de Exclusão Social por Área de Ponderação . Índice de Exclusão Social por Área de Ponderação ––––    2000200020002000    

    
Fonte: Atlas da Exclusão Social de Osasco, 2007. 
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Segundo dados da Prefeitura Municipal, até 2010 os dois principais programas de 

transferência de renda – o Bolsa Família e o renda Cidadã – reduziram em mais de 14 mil 

o número de famílias que viviam na extrema pobreza. Até o final de 2012, o “Projeto 

Osasco 50 Anos” estabeleceu o objetivo de erradicar a fome no Município e reduzir pela 

metade a quantidade de famílias abaixo da linha de pobreza.  

Para tanto, dentro do referido projeto, o poder público municipal estabeleceu 

diretrizes de inclusão social e cidadania:  

• Erradicar a fome/extrema pobreza e reduzir a pobreza em Osasco;  

• Reduzir os efeitos da pobreza e da miséria e fortalecer as famílias e 

indivíduos em situação de risco e vulnerabilidade social, garantindo a 

universalização e prioridade de atendimento às pessoas com deficiência, 

idosos,crianças e/ou adolescentes; 

• Gerar emprego e renda para famílias pobres e trabalhadores 

desempregados; 

• Ampliar o acesso dos jovens ao trabalho digno e produtivo; 

• Incorporar a diversidade humana e gerar oportunidades de trabalho para 

a pessoa com deficiência;  

• Atender a pessoa idosa fragilizada;  

• Estimular a participação da sociedade civil na Política de Assistência 

Social; e  

• Modernizar a gestão da assistência social. 

    

A partir dos dados apresentados, é possível concluir que embora concentre 

riquezas, Osasco vivencia grandes desigualdades sociais e econômicas. Ao rebater esta 

situação no território, fica evidente a existência de um passivo socioambiental, pela 

concentração da população de baixa renda morando em assentamentos precários, em 

condições inadequadas, de modo informal, clandestino e sem a devida estrutura social.  

Como nos demais aspectos abordados neste capítulo, este é um quadro resultante 

da intrínseca relação de Osasco com o município sede da RMSP, que ao mesmo tempo 

em que atrai oportunidades econômicas, expulsa para seus municípios vizinhos as 

parcelas da população com menor renda, que não conseguem se estabelecer na capital. 
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O resultado deste quadro habitacional será detalhado e caracterizado como aspectos da 

precariedade habitacional, no capítulo das Necessidades Habitacionais. 
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2. ATORES SOCIAISE SUAS CAPACIDADES 

 

O presente capítulo tem o objetivo de analisar os principais atores sociais que 

atuam com a temática habitacional na cidade de Osasco – SP. A análise procurará 

explorar as potencialidades dos atores sociais para a implementação das políticas 

habitacionais na cidade. Focar-se-á o segmento dos movimentos populares, que tem um 

longo histórico de mobilização e luta na cidade e, portanto, maior envolvimento com a 

questão habitacional e urbana. 

Pesquisa Qualitativa realizada com Movimentos e Entidades ligadas a questão Pesquisa Qualitativa realizada com Movimentos e Entidades ligadas a questão Pesquisa Qualitativa realizada com Movimentos e Entidades ligadas a questão Pesquisa Qualitativa realizada com Movimentos e Entidades ligadas a questão 

habitacional no municípiohabitacional no municípiohabitacional no municípiohabitacional no município    

Com o objetivo de explorar, de forma breve, o contexto de mobilização dos 

movimentos populares que a atuam na questão habitacional em Osasco, empreendeu-se 

uma pesquisa qualitativa com os membros do segmento dos movimentos populares no 

Conselho de Política Urbana e Habitacional. A pesquisa teve o objetivo de compreender a 

dinâmica recente de mobilização e atuação dos movimentos populares por moradia na 

cidade – abordando temas sobre a relação entre conselheiros, as lideranças e bases, a 

articulação entre os movimentos no território municipal, a construção das bandeiras de 

lutas, dentre outros temas – e, também, captar suas considerações e avaliações sobre a 

política municipal de habitação, principalmente quanto à atuação do poder público 

municipal e do próprio Conselho de Política Urbana e Habitacional. 

A metodologia utilizada baseou-se na escuta livre das falas dos conselheiros, 

estimuladas a partir de questões orientadoras, elaboradas previamente pela equipe de 

consultoria, as quais balizaram a abordagem dos principais temas definidos para a 

pesquisa.  Os conselheiros reuniram-se na tarde de 14 de dezembro de 2011, juntamente 

com a equipe de consultoria, que conduziu os trabalhos de pesquisa. O poder público 

também esteve presente, representado por técnicos da SEHDU. As análises presentes 

nesse relatório reproduzem as falas dos conselheiros sem a identificação nominal dos 

participantes, de modo a preservar suas opiniões e abordar as concepções mais gerais do 
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próprio segmento dos movimentos populares no Conselho de Política Urbana e 

Habitacional.  

 A oficina teve início com a apresentação do Arq. Rubens Liberatti, que inicialmente 

apresentou a empresa contratada para a elaboração do PLHIS, DEMACAMP. Explicou 

também que a idéia da oficina foi resgatar o histórico de atuação do movimento de 

moradia em Osasco, e levantar quais as expectativas para o futuro. Para esta reunião 

foram convidados não só os membros do Conselho de Política Urbana e Habitacional, 

mas a reunião foi aberta aos técnicos da SEHDU. 

Na sequencia, foi realizada  a apresentação de cada um dos presentes e discutida a 

metodologia de trabalho: em três grupos discutindo as questões em dois blocos.     

Os resultados da pesquisa foram organizados a partir das falas dos conselheiros, 

sem a identificação dos mesmos.  

Bloco I. 

1)1)1)1) Quais as bandeiras de luta e reivindicações que você considera mais Quais as bandeiras de luta e reivindicações que você considera mais Quais as bandeiras de luta e reivindicações que você considera mais Quais as bandeiras de luta e reivindicações que você considera mais 

importantes em relação à problemática habitacional de Osasco?importantes em relação à problemática habitacional de Osasco?importantes em relação à problemática habitacional de Osasco?importantes em relação à problemática habitacional de Osasco?    

Esta pergunta teve como objetivo verificar se há hoje bandeiras de lutas dos 

movimentos de moradia de Osasco.  

Principais reivindicações: 

• “novos projetos sócionovos projetos sócionovos projetos sócionovos projetos sócio----assistenciais na área de habitaçãoassistenciais na área de habitaçãoassistenciais na área de habitaçãoassistenciais na área de habitação, que a gente 

precisa e muito, principalmente na zona norte.” 

• “depois do PSH, que veio o pacotão da regularização regularização regularização regularização e com isso ajudou 

várias áreas nos seus trabalhos de regularizar.” 

• “as áreas livres que precisamos que a Prefeitura faça a urbanização dessas as áreas livres que precisamos que a Prefeitura faça a urbanização dessas as áreas livres que precisamos que a Prefeitura faça a urbanização dessas as áreas livres que precisamos que a Prefeitura faça a urbanização dessas 

áreasáreasáreasáreas, mas também tem um detalhe, é preciso educar as pessoas que 

moram nessas áreas–relatos sobre problemas na Vila Nova. Educar as 

pessoas que lá vai ter regras, deveres, e que essas pessoas precisam morar, 

compartilhar tudo de bom que eles receberam.” 
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• “que a Prefeitura continue com o trabalho que ela já vem fazendo, que são que a Prefeitura continue com o trabalho que ela já vem fazendo, que são que a Prefeitura continue com o trabalho que ela já vem fazendo, que são que a Prefeitura continue com o trabalho que ela já vem fazendo, que são 

as regularizações que é necessárioas regularizações que é necessárioas regularizações que é necessárioas regularizações que é necessário porque, no momento que essa 

regularização é feita, automaticamente os benefícios vem acompanhando.” 

    

2)2)2)2)    Qual foi a última ação de seu movimento que Qual foi a última ação de seu movimento que Qual foi a última ação de seu movimento que Qual foi a última ação de seu movimento que considera importante?considera importante?considera importante?considera importante?    

No intuito de identificar o que de fato o movimento tem realizado em Osasco, 

perguntamos qual foi a última ação de cada movimento representado nesta reunião. O 

intercâmbio de experiências também foi muito ressaltado: os representantes da população 

têm ido conhecer experiências internacionais, levando sua própria experiência para 

apresentar também: “hoje nós estamos saindo para dar aula no mundo. E as prefeituras 

estão contratando a gente pra ir dar aula.” 

O auto-referenciamento também foi citado: a comunidade faz junto com a 

prefeitura o cadastro das famílias que moram na área, “pois para urbanizar é preciso 

saber quem está morando lá”. 

As últimas ações: 

• “... as pessoas das entidades, dos movimentos que nós discutimos –são das 

entidades 1º de Maio, Terra é Nossa, Vila Nova, Jardim Aliança e 

Piratininga – nós tivemos pessoas que foram às Filipinas, ao Peru, pra junto 

com eles fazer intercâmbio, dizer o que é, como está sendo feita as 

habitações aqui e os projetos habitacionais, e evidentemente que falaram do 

nosso município aqui, que é uma coisa muito importante também.” 

• “foi o pessoal do Colinas e Portaisdo Colinas e Portaisdo Colinas e Portaisdo Colinas e Portais, que tão fazendo lá o trabalho de autoautoautoauto----

referencireferencireferencireferenciaaaamentomentomentomento,    1º de Maio, Terra Nossa, Canaã e Copromo1º de Maio, Terra Nossa, Canaã e Copromo1º de Maio, Terra Nossa, Canaã e Copromo1º de Maio, Terra Nossa, Canaã e Copromo, que é o que 

a gente tem de último trabalho que foram feitos lá”. Eles comentam sobre o 

auto-referenciamento. Comentam que a prefeitura fez um em 2006 e eles 

fizeram um agora no Portais. Este foi um cadastro socioeconômico da 

pessoa, perguntando: “quem está trabalhando, quanto tempo mora em 

Osasco, quanto tempo mora na comunidade, como adquiriu aquele imóvel, 

quem esta morando na habitação e nomes”.Comentam também sobre a 
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existência do cadastro no Copromo e falam que o Codó foi chamado pra 

ajudar no Colinas. 

Bloco II. 

 

3)3)3)3)    Como vê a atuação da Prefeitura na área de habitação?Como vê a atuação da Prefeitura na área de habitação?Como vê a atuação da Prefeitura na área de habitação?Como vê a atuação da Prefeitura na área de habitação?    

• “a primeira questão que foi colocada é que o planejamento da cidade é o planejamento da cidade é o planejamento da cidade é o planejamento da cidade é 

tardio, falta, tudo bem, a gente fala tardio não no sentido de que não é útil, tardio, falta, tudo bem, a gente fala tardio não no sentido de que não é útil, tardio, falta, tudo bem, a gente fala tardio não no sentido de que não é útil, tardio, falta, tudo bem, a gente fala tardio não no sentido de que não é útil, 

não é essa a questão, é tarnão é essa a questão, é tarnão é essa a questão, é tarnão é essa a questão, é tardio porque ele chega e ele não consegue ainda dio porque ele chega e ele não consegue ainda dio porque ele chega e ele não consegue ainda dio porque ele chega e ele não consegue ainda 

apresentar melhoras visíveis nem que a sociedade possa verapresentar melhoras visíveis nem que a sociedade possa verapresentar melhoras visíveis nem que a sociedade possa verapresentar melhoras visíveis nem que a sociedade possa ver, mas eu já 

consigo ver isso. Por exemplo, eu não tinha casa pra morar e hoje eu tenho. 

Eu não conseguiria ter casa de outra forma porque eu não tenho condições, 

então assim a cidade ela está apresentando seus resultados. “ 

• “...a política agora que está chegando pra nós como uma coisa melhora política agora que está chegando pra nós como uma coisa melhora política agora que está chegando pra nós como uma coisa melhora política agora que está chegando pra nós como uma coisa melhor, 

como uma coisa que dá resultados e na vida prática das pessoas não. Então 

o que a gente quer colocar é isso, que a gente precisa de uma resposta 

melhor da Prefeitura. Que ela tem que estar lá e dizer: olha, nós estamos 

aqui pra isso, né, que é a questão da democracia mesmo que a gente vive.” 

• “E a outra questão é falta acfalta acfalta acfalta aceleração da regularização fundiária no eleração da regularização fundiária no eleração da regularização fundiária no eleração da regularização fundiária no 

municípiomunicípiomunicípiomunicípio, é muito demorado, é muito difícil e é interessante porque isso 

gera mais problemas, inclusive no nosso bairro, porque as pessoas tendem a 

tentar resolver o problema da sua vida de forma o mais precipitada possível, 

então quando ela não tem uma casa, que ela não tem ainda um lugar que 

ela sabe que aquela casa ali pertence a ela tal, ela tem tendência a fazer o 

que, tomar decisões rápidas, vende, tenta resolver, tenta, e a sociedade é 

ansiosa, por isso precisa também resposta nesse sentido.” 

• “o foco atual por exemplo to foco atual por exemplo to foco atual por exemplo to foco atual por exemplo táááá    muito focado em desfavelamentomuito focado em desfavelamentomuito focado em desfavelamentomuito focado em desfavelamento, que não é 

ruim, não é essa a questão, mas por exemplo, faltam projetos mais ousados, 

por exemplo pra quem paga aluguelpra quem paga aluguelpra quem paga aluguelpra quem paga aluguel.” 
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• “...falta terrafalta terrafalta terrafalta terra. Aí é um questionamento: falta terra para projetos urbanos na 

cidade ou falta planejamento? É uma questão que foi colocada também. 

Então a gente precisa de entender o que é esse planejamento da cidade.” 

 

Outro grupo: 

• “... houve consenso entre nós que nós temos muito a parabenizar temos muito a parabenizar temos muito a parabenizar temos muito a parabenizar a a a a 

secretaria de habitação por várias secretaria de habitação por várias secretaria de habitação por várias secretaria de habitação por várias ações.ações.ações.ações... E existe também, até esqueci de 

comentar no grupo, um slogan na cidade – quem ama, cuida – e nós 

amamos a nossa cidade e amamos o nosso povo e quando se trata de 

habitação, nós temos muita gente morando de uma forma absurda, mas a 

secretaria de habitação tem feito um bom papel, mas precisa uma presença 

melhor ainda.” 

• “Osasco tem uma coisa muito boa, Osasco deixou o povo morar dentro da Osasco deixou o povo morar dentro da Osasco deixou o povo morar dentro da Osasco deixou o povo morar dentro da 

cidade, no centro da cidade.cidade, no centro da cidade.cidade, no centro da cidade.cidade, no centro da cidade. O que precisa mesmo, que eu vou falar, é uma 

coordenação melhor, pra melhorar a moradia, ajudar a reformar as casas, 

melhorar sobrados... É preciso alguém que representa melhor a gente e a 

Habitação tem feito o papel dela, está de parabéns o Rubens Liberatti, o 

Sérgio, uma Secretaria que dedicou realmente à moradia. Arrancou o Arrancou o Arrancou o Arrancou o 

pessoal que tava morando no fundo, na favela, no buraco, no leito do rio, pessoal que tava morando no fundo, na favela, no buraco, no leito do rio, pessoal que tava morando no fundo, na favela, no buraco, no leito do rio, pessoal que tava morando no fundo, na favela, no buraco, no leito do rio, 

hoje o cara pode dizer o seguinte: hoje eu moro decentemente como hoje o cara pode dizer o seguinte: hoje eu moro decentemente como hoje o cara pode dizer o seguinte: hoje eu moro decentemente como hoje o cara pode dizer o seguinte: hoje eu moro decentemente como 

qualquer cidadão.qualquer cidadão.qualquer cidadão.qualquer cidadão.” 

 

Outros relatos, a respeito de acesso e apoio técnico qualificado: 

• “Eu vou dizer uma coisa pra vocês, como conselheira e como cidadã de 

Osasco, eu nunca tinha visto um trabalho técnico. Não vamos falar política 

porque a maioria fala que pôs política no meio – uma parte técnica que a 

habitação fez dentro dos movimentos, dentro dos bairros de Osasco.” 
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• “...nós tínhamos uma falha tanto dos prefeitos como da secretaria de 

habitação. Eu só chegava à Secretaria de Habitação se eu formasse 4 ônibus 

lotados, aí como presidente eu era atendida. Hoje eu não preciso disso.” 

• “...o avanço, essa política do Emídio avançou demais. O Conselho teve 

muita importância nisso também, mesmo que foi, eu digo eu reclamo, eu 

debato, eu brigo com os conselheiros e digo: mesmo que teve falhas, 

andou.” 

 

4)4)4)4)    Como avalia o papel do Conselho na polítComo avalia o papel do Conselho na polítComo avalia o papel do Conselho na polítComo avalia o papel do Conselho na política habitacional de Osasco e quais ica habitacional de Osasco e quais ica habitacional de Osasco e quais ica habitacional de Osasco e quais 

suas expectativas em relação a ele?suas expectativas em relação a ele?suas expectativas em relação a ele?suas expectativas em relação a ele?    

• “depois que foi formado os conselhos de habitação, a gente percebeu que o depois que foi formado os conselhos de habitação, a gente percebeu que o depois que foi formado os conselhos de habitação, a gente percebeu que o depois que foi formado os conselhos de habitação, a gente percebeu que o 

Município de Osasco melhorou muito, até porque as discussões são feitasMunicípio de Osasco melhorou muito, até porque as discussões são feitasMunicípio de Osasco melhorou muito, até porque as discussões são feitasMunicípio de Osasco melhorou muito, até porque as discussões são feitas, já 

que antes as pessoas não conseguiam, as entidades habitacionais não 

conseguiam sentar pra falar sobre esse assunto e quando falavam, falavam 

apenas com as entidades, não conseguiam falar com a Secretaria de 

Habitação e por aí.”  

• “aaaalguns participantes não conhecem o conselholguns participantes não conhecem o conselholguns participantes não conhecem o conselholguns participantes não conhecem o conselho e não sabem qual o seu 

papel. Reivindicam maiores informações sobre o Conselho e seu papel.” 

• “Precisamos conhecer o ConselhoPrecisamos conhecer o ConselhoPrecisamos conhecer o ConselhoPrecisamos conhecer o Conselho. Primeiro passo, a gente tem que saber só 

conhece o Conselho quem faz parte do Conselho...o Conselho Municipal de 

Osasco, da Prefeitura... Quem conhece o Conselho? O que que faz o 

Conselho? Ele existe desde quando?” 

 

Outros relatos: 

• “Pra nós, nós entendemos que o conselho é um instrumento democráticoconselho é um instrumento democráticoconselho é um instrumento democráticoconselho é um instrumento democrático, 

isso aí não ficou dúvida lá, até porque eles são representados pela 

participação popular, pelo governo municipal e por entidades de classe e 

isso pra nós foi muito interessante. O que ficou a deficiência é quanto à 

participação, justamente da participação popular. Aí uma coisa que foi 

colocada, é necessária capacitação para quem almeja anecessária capacitação para quem almeja anecessária capacitação para quem almeja anecessária capacitação para quem almeja a    função de função de função de função de 
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conselheiroconselheiroconselheiroconselheiro, porque muitas vezes a pessoa chega numa função que ela não 

sabe e daí dá dificuldades. Poderia ser que aí, no caso, o município poderia 

ser o capacitor para que aí, por exemplo, essa pessoa viesse realmente a 

colaborar com o Município e não apenas atrapalhar, porque muitas vezes 

tem projetos bons que poderiam ser colocados em prática e não coloca por 

quê? Infelizmente a maioria não necessariamente decide pela maioria, né, 

foi o que foi colocado.” 

• “E a expectativa que a gente tem em relação a isso é que haja engajamento 

mesmo pessoal dos representantes para que eles realmente sejam 

representantes, e não pessoas que tenham o interesse só em si mesmo, o 

interesse pessoal, que foi colocado bastante. Porque muitas vezes, inclusive 

eu já observei bastante isso, tttteeeem pessoas que aproveitam isso como um m pessoas que aproveitam isso como um m pessoas que aproveitam isso como um m pessoas que aproveitam isso como um 

trampolim pra sua vida política ou qualquer outra coisinhatrampolim pra sua vida política ou qualquer outra coisinhatrampolim pra sua vida política ou qualquer outra coisinhatrampolim pra sua vida política ou qualquer outra coisinha. A sociedade 

precisa de pessoas mais responsáveis, pessoas que tudo bem que a vida 

dela tem que ter um resultado lá, ela tem que trabalhar, tem que resolver 

tudo, mas que não fique só nisso.“ 

Outro grupo: 

• “...o conselheiro, ele tem a obrigação de trabalhar com a comunidadeo conselheiro, ele tem a obrigação de trabalhar com a comunidadeo conselheiro, ele tem a obrigação de trabalhar com a comunidadeo conselheiro, ele tem a obrigação de trabalhar com a comunidade 

orientando o que é o conselho, qual o papel dele no conselho, certo? E dizer 

sim quando deve dizer sim e não quando deve dizer não, por quê? Nós 

temos hoje uma administração democrática. Porque de 2000, desde o 

primeiro mandado do Emídio até hoje foi a época em que eu vi Osasco mais 

reunida coletivamente em todos os cantos da cidade, não é à toa que nós 

temos acho que 30 e poucos conselhos na cidade.” 

• “Tem uma série de questões lá que a gente não tem informação nenhuma Tem uma série de questões lá que a gente não tem informação nenhuma Tem uma série de questões lá que a gente não tem informação nenhuma Tem uma série de questões lá que a gente não tem informação nenhuma 

sobre, por exemplo, o fundo habitacionalsobre, por exemplo, o fundo habitacionalsobre, por exemplo, o fundo habitacionalsobre, por exemplo, o fundo habitacional. . . . Como é que está sendo feita a 

política sobre o fundo habitacional sobre as outorgas onerosas também, as 

verbas. A gente não sabe como é que é a discussão, a gente não sabe. 

Então eu acho que as entidades deveriam tomar, a partir da próxima eleição 

a postura diferente referente a essa questão. A partir de agora começar a 
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fazer o debate, porque não é qualquer um não é qualquer um não é qualquer um não é qualquer um que pode assumir o cargo de que pode assumir o cargo de que pode assumir o cargo de que pode assumir o cargo de 

conselheiro não, conselheiro não, conselheiro não, conselheiro não, não é qualquer um. Então tem que fazer o debate com a 

sua demanda na sua entidade, na diretoria da entidade pra depois 

apresentar esse candidato à secretaria de habitação.” 
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3. OFERTA HABITACIONAL E PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA 
 

Neste plano de habitação procuramos compreender como se deu a produção 

de moradia pelos diversos agentes públicos e privados: incorporadores e 

empreendedores, associações de moradores e cooperativas e poder público estadual 

municipal, nos últimos anos e quais foram, grosso modo, as parcelas populacionais 

atendidas por estas tipologias de promoção. Procuramos também verificar como a oferta 

ou falta de oferta se refletiu na demanda e no déficit habitacional estimado, assunto que 

será analisado mais a frente.  

Podemos dizer que a produção habitacional de interesse social se deu em Osasco 

das seguintes formas:  

� Através de conjuntos habitacionais públicos, promovidos pelo CDHU e pela PMO; 

� Através de loteamentos públicos, em terrenos públicos promovidos pela PMO; 

� Através da “ocupação assistida”, onde terrenos particulares foram loteados com 

supervisão da PMO, apesar de serem clandestinos; 

� Através de loteamentos particulares promovidos por cooperativas, como o loteamento 

Primeiro de Maio; 

� Através de empreendimentos privados viabilizados com recursos do Programa  Minha 

Casa, Minha Vida. 

Na década de  1990 a produção habitacional de interesse social se deu 

principalmente  através das cooperativas, que compravam terrenos e faziam os 

loteamentos. As moradias eram autoconstruídas e como exemplo, temos o loteamento 

Primeiro de Maio.  

Até 2005 foram construídos em Osasco apenas dois conjuntos habitacionais: o 

Conjunto Ulisses Guimarães e o Conjunto Lindolfo Collor, promovidos na década de 

1990.  

A prefeitura, por sua vez atuava loteando terrenos públicos, como foi o caso do 

Jardim Canaã, Terra é Nossa e o Jardim Conceição –  implantados com a supervisão da 
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prefeitura, de maneira informal e clandestina. Posteriormente estas áreas foram 

demarcadas como ZEIS e atualmente estão em processo de regularização.  

A prefeitura permitiu a ocupação organizada de algumas áreas livres e verdes e 

em algumas áreas particulares, fornecendo o projeto do loteamento em alguns casos, 

porém sem a devida aprovação, de forma clandestina. É o caso do Jardim Montalverne, 

que apesar de ser em uma área particular teve seu projeto de loteamento desenvolvido 

pela própria PMO. 

A partir de 2005, a prefeitura amplia os investimentos na área de habitação, 

trazendo para o município recursos financeiros através dos programas HBB, PSH e PAC. 

Destaca-se a construção do Conjunto Habitacional Vicentina.  

 

3.1. Promoção Privada de Habitação  

Uma pesquisa mais recente – Pesquisa do Mercado Imobiliário (PMI) na RMSP 14 – 

realizada em outubro de 2011 pelo Secovi-SP, aponta Osasco como um dos 25 

municípios da região metropolitana que apresentam atividade imobiliária relevante. 

A partir da análise dos mapas apresentados nesta pesquisa é possível identificar 

que a maior parte do estoque de unidades habitacionais à venda em Osasco se localiza 

no Centro (concentra o estoque de até 10 unidades) e na Região Sul do município 

(estoque acima de 15 unidades é mais significativo no extremo sul e sudeste). Outra 

constatação feita a partir dos mapas apresentados na pesquisa é que em Osasco a maior 

oferta é de unidades de 2 e 3 dormitórios respectivamente. 

No mapa que aponta as áreas de influência de 3 km de cada empreendimento 

lançado em outubro de 2011, verifica-se que os lançamentos residenciais mais recentes 

se localizam no limite sudeste de Osasco, junto ao Bairro Butantã da capital. Esta 

constatação reforça a idéia de Osasco como área de interesse imobiliário, principalmente 

no seu vetor sul e sudeste que vem passando por um forte processo de valorização 

imobiliária.  
                                                           
14  A Pesquisa do Mercado Imobiliário (PMI) é realizada mensalmente pelo departamento de economia e 
estatística do Secovi-SP com o objetivo de analisar o desempenho de vendas de imóveis residenciais novos na 
Região Metropolitana de São Paulo. Para isso são pesquisadas as incorporadoras que possuem imóveis 
disponíveis à venda. Os dados são compostos por residências de no máximo 3 anos, contando da data do 
lançamento até a data da pesquisa. 
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Mapa 3.1. Imóveis lançados nos últimos 3 anosMapa 3.1. Imóveis lançados nos últimos 3 anosMapa 3.1. Imóveis lançados nos últimos 3 anosMapa 3.1. Imóveis lançados nos últimos 3 anos    ––––    EmbraespEmbraespEmbraespEmbraesp 

 

 

Desta forma é possível concluir que embora tenhamos com o programa Minha 

Casa, minha Vida um estímulo a introdução da iniciativa privada na construção de 

unidades habitacionais de interesse social, em Osasco isso não vem acontecendo. O 

mercado privado optou por continuar a produzir para as classes de maior renda enquanto 

que a expressiva produção habitacional de interesse social continuou com a prefeitura, 

produzindo habitação com recursos combinados do município e governo federal.  

Em Osasco, o único empreendimento privado financiado pelo Programa Federal 

Minha Casa, Minha Vida, que tem como público alvo famílias com renda de 0 a 3 

salários mínimos é o Jardim Belmonte que tem como previsão de término da obra o mês 

de Setembro/2012, com 420 unidades habitacionais.  
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Década de 1990Década de 1990Década de 1990Década de 1990    

Em 1993 a Cooperativa Primeiro de Maio adquire seu primeiro terreno, que 

possuía 6.200 metros quadrados no Jardim Bonança. Os moradores conseguiram pagar 

o terreno em seis meses e posteriormente através de uma parceria com o CDHU, 

construíram suas moradias. Neste caso o financiamento do material de construção foi do 

estado, enquanto a mão de obra para a construção ficou a cargo dos próprios 

moradores, através do sistema de mutirão. Esta cooperativa atuou também nos municípios  

de Carapicuíba e Jandira. 

As cooperativas foram responsáveis pela produção de 3.487 unidades 

habitacionais em Osasco durante a década de 1990. O grande problema observado 

nesse tipo de produção é o falta de regularização desses empreendimentos. No entanto, o 

problema de regularização de loteamentos em Osasco não se restringe apenas a estes 

loteamentos. Desde que foi implantado em 2005, o programa de regularização está 

atuando em 51 loteamentos, já tendo regularizado 11 loteamentos. 

Segue abaixo a relação dos loteamentos promovidos pelas cooperativas:  

Tabela 3.1Tabela 3.1Tabela 3.1Tabela 3.1. . . . EEEEmpreendimentosmpreendimentosmpreendimentosmpreendimentos    de HISde HISde HISde HIS    promovidos pelas Cooperativas em Osascopromovidos pelas Cooperativas em Osascopromovidos pelas Cooperativas em Osascopromovidos pelas Cooperativas em Osasco    
    

IniciativaIniciativaIniciativaIniciativa    
Data da Data da Data da Data da 

ImplantaçãoImplantaçãoImplantaçãoImplantação    
Nº do Nº do Nº do Nº do 

processoprocessoprocessoprocesso    
Nome do Nome do Nome do Nome do 

EmpreendimentoEmpreendimentoEmpreendimentoEmpreendimento    
SituaçãoSituaçãoSituaçãoSituação    UnidadesUnidadesUnidadesUnidades    

Centro de Cooperação por Centro de Cooperação por Centro de Cooperação por Centro de Cooperação por 
Moradia Popular Primeiro de Moradia Popular Primeiro de Moradia Popular Primeiro de Moradia Popular Primeiro de 
MaioMaioMaioMaio    

1997 19.956 
Jardim Primeiro de 

Maio 
Irregular 1261 

1996 
024230/ 
2005 

Jardim Liberdade Irregular 199 

1996 
024225/ 
2005 

Parque Palmares Irregular 458 

TPU 
COHAB – 
1991 

024224/ 
2005 

Projeto Vida Irregular 81 

1999 
024229/ 
2005 

Projeto Vitória Irregular 50 

Cooperativa Cooperativa Cooperativa Cooperativa Habitacional do Habitacional do Habitacional do Habitacional do 
Movimento Popular de Movimento Popular de Movimento Popular de Movimento Popular de 
OsascoOsascoOsascoOsasco    

2001 s/ informação 
Conjunto Popular 
do Movimento 

Popular de Osasco 
Irregular 61 

ATCCOR ATCCOR ATCCOR ATCCOR ––––    Associação dos Associação dos Associação dos Associação dos 
Trabalhadores da Trabalhadores da Trabalhadores da Trabalhadores da 
Construção Civil de Osasco Construção Civil de Osasco Construção Civil de Osasco Construção Civil de Osasco 
e Regiãoe Regiãoe Regiãoe Região    

1997 
2100/ 
1997 

Nova Olaria Regular 119 

Cooperativa Cooperativa Cooperativa Cooperativa Habitacional Habitacional Habitacional Habitacional 1995 11.561/ Cooperativa Regular 1161 
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Recanto das RosasRecanto das RosasRecanto das RosasRecanto das Rosas    1995 Habitacional 
Recanto das Rosas 

Promorar Novo Progresso Promorar Novo Progresso Promorar Novo Progresso Promorar Novo Progresso 
Associação PróAssociação PróAssociação PróAssociação Pró----MoradiaMoradiaMoradiaMoradia    

1999 
1447/ 
1995 

Novo Progresso Irregular 62 

Associação ProAssociação ProAssociação ProAssociação Pro----morada São morada São morada São morada São 
João da Bela VistaJoão da Bela VistaJoão da Bela VistaJoão da Bela Vista    

s/ informação s/ informação 
São João da Bela 

Vista 
Irregular 35 

       TotalTotalTotalTotal    3333....487487487487    
Fonte: SEHDU, 2012. 

    

3.2. Promoção Pública de Habitação 

A promoção pública de habitação tornou-se  significativa após 2005, a partir da 

criação da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, órgão gestor 

da política habitacional.  

Até 2005 a atuação da prefeitura resumia-se a apenas 320 unidades 

habitacionais de interesse social produzidas, além de loteamentos públicos como pode se 

observar nos quadros abaixo: 

Tabela 3.Tabela 3.Tabela 3.Tabela 3.2222. . . . EEEEmpreendimentosmpreendimentosmpreendimentosmpreendimentos    de HISde HISde HISde HIS    públicos construídos até 2005:públicos construídos até 2005:públicos construídos até 2005:públicos construídos até 2005:    
Denominação/ ProprietárioDenominação/ ProprietárioDenominação/ ProprietárioDenominação/ Proprietário    Área (m²)Área (m²)Área (m²)Área (m²)    EndereçoEndereçoEndereçoEndereço    Nº UnidadesNº UnidadesNº UnidadesNº Unidades    Data daData daData daData da    ententententrrrreeeegagagaga    

Conjunto Lindolfo CollorConjunto Lindolfo CollorConjunto Lindolfo CollorConjunto Lindolfo Collor         256     
Conjunto Ulisses GuimarãesConjunto Ulisses GuimarãesConjunto Ulisses GuimarãesConjunto Ulisses Guimarães         64     

        TotalTotalTotalTotal    320320320320        
Fonte: SEHDU, 2012.    

Tabela 3.3Tabela 3.3Tabela 3.3Tabela 3.3. . . . LLLLoteamentos oteamentos oteamentos oteamentos de HIS de HIS de HIS de HIS promovidos pela PMO até 2005:promovidos pela PMO até 2005:promovidos pela PMO até 2005:promovidos pela PMO até 2005:    

LoteamentoLoteamentoLoteamentoLoteamento    
Data de Data de Data de Data de 

implantaçãoimplantaçãoimplantaçãoimplantação    
Fonte de dadosFonte de dadosFonte de dadosFonte de dados    SituaçãoSituaçãoSituaçãoSituação    Nº UnidadesNº UnidadesNº UnidadesNº Unidades    

Jd. ConceiçãoJd. ConceiçãoJd. ConceiçãoJd. Conceição    1986 Memo nº 294/95 Regular 2.839 
Jd. CanãaJd. CanãaJd. CanãaJd. Canãa    1991  Regular 582 
Terra é NossaTerra é NossaTerra é NossaTerra é Nossa    1995  Regular 533 
      TotalTotalTotalTotal    3333....954954954954    
Fonte: SEHDU, 2012.    

Com recursos do PSH a prefeitura produziu 4.173, distribuídas no Jardim Aliança 

(área J) – 1200 UH, Jardim Canaã (558 UH), Jardim Conceição (1901 UH), Parque 

Palmares e Terra é Nossa (514 UH). 

Vale destacar que os loteamentos promovidos pela prefeitura até 2005 foram 

entregues precariamente urbanizados, com a infraestrutura urbana incompleta, tendo sido 
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objeto de obras urbanização posterior, obras estas custeadas por administrações 

municipais subsequentes.  

 

MapaMapaMapaMapa    3.3.3.3.1111. Empreendimentos de HIS. Empreendimentos de HIS. Empreendimentos de HIS. Empreendimentos de HIS
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objeto de obras urbanização posterior, obras estas custeadas por administrações 

 

. Empreendimentos de HIS. Empreendimentos de HIS. Empreendimentos de HIS. Empreendimentos de HIS    públicos entreguespúblicos entreguespúblicos entreguespúblicos entregues    até 2005:até 2005:até 2005:até 2005:    

SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 

objeto de obras urbanização posterior, obras estas custeadas por administrações 
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A partir de 2005 o quadro se modifica. A produção habitacional amplia sua 

escala, e muda de foco, atuando de forma prioritária na produção de unidades 

habitacionais integradas as intervenções de urbanização de favelas. Os novos projetos 

situam-se dentro do próprio assentamento, sendo as habitações construídas destinadas ao 

atendimento da própria população moradora na área.  

Segue abaixo a relação dos empreendimentos produzidos pela prefeitura de 

Osasco a partir de 2005. São estes:  

 

Tabela 3.4Tabela 3.4Tabela 3.4Tabela 3.4. . . . EEEEmpreendimentos mpreendimentos mpreendimentos mpreendimentos de HIS de HIS de HIS de HIS construídos após 2005 com recursos da PMO:construídos após 2005 com recursos da PMO:construídos após 2005 com recursos da PMO:construídos após 2005 com recursos da PMO:    
Denominação/ Denominação/ Denominação/ Denominação/ 
ProprietárioProprietárioProprietárioProprietário    

Área (m²)Área (m²)Área (m²)Área (m²)    EndereçoEndereçoEndereçoEndereço    
Nº Nº Nº Nº 

UnidadesUnidadesUnidadesUnidades    
Data da enData da enData da enData da entregatregatregatrega    

Associação Vila Nova Associação Vila Nova Associação Vila Nova Associação Vila Nova 
do Jardim Piratiningado Jardim Piratiningado Jardim Piratiningado Jardim Piratininga    

20113,65 
Rua Marco Aurelio 

Rodrigues da Costa, 151 
284 2010 

     TotalTotalTotalTotal    284284284284     
Fonte: SEHDU, 2012.    

Tabela 3.5Tabela 3.5Tabela 3.5Tabela 3.5. . . . EEEEmpreendimentos mpreendimentos mpreendimentos mpreendimentos de HIS de HIS de HIS de HIS construídos após 2005 com recurso construídos após 2005 com recurso construídos após 2005 com recurso construídos após 2005 com recurso do do do do HBB:HBB:HBB:HBB:    
DenominaçãoDenominaçãoDenominaçãoDenominação    ÁreaÁreaÁreaÁrea    LocalizaçãoLocalizaçãoLocalizaçãoLocalização    Nº Nº Nº Nº UnidadesUnidadesUnidadesUnidades    Data entregaData entregaData entregaData entrega    

HBB 1 HBB 1 HBB 1 HBB 1 ––––    VitóriaVitóriaVitóriaVitória    45000 - 504 2009 
HBB 2HBB 2HBB 2HBB 2    20000 - 224 2009 

     TotalTotalTotalTotal    728728728728     
Fonte: SEHDU, 2012.    

Tabela Tabela Tabela Tabela 3.6. 3.6. 3.6. 3.6. EEEEmpreendimentos mpreendimentos mpreendimentos mpreendimentos de HIS de HIS de HIS de HIS construídos após 2005 com recurso construídos após 2005 com recurso construídos após 2005 com recurso construídos após 2005 com recurso do do do do PAC 1:PAC 1:PAC 1:PAC 1:    
DenominaçãoDenominaçãoDenominaçãoDenominação    ÁreaÁreaÁreaÁrea    LocalizaçãoLocalizaçãoLocalizaçãoLocalização    Nº UnidadesNº UnidadesNº UnidadesNº Unidades    Data da entregaData da entregaData da entregaData da entrega    

Colinas d’Oeste/ Morro do Colinas d’Oeste/ Morro do Colinas d’Oeste/ Morro do Colinas d’Oeste/ Morro do 
SocóSocóSocóSocó    

31000  402 2012 

Portais: Menck e CampoPortais: Menck e CampoPortais: Menck e CampoPortais: Menck e Campo    68000  542 2012 
Morro do SabãoMorro do SabãoMorro do SabãoMorro do Sabão    83000  259 2012 
Jardim Vicentina Jardim Vicentina Jardim Vicentina Jardim Vicentina ––––    1ª Fase1ª Fase1ª Fase1ª Fase      178 2010 

     TotalTotalTotalTotal    1111....381381381381     
Fonte: SEHDU, 2012.    

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO

   ESTADO DE SÃO PAULO

   SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

 

 

    
MapaMapaMapaMapa    3.3.3.3.2222. Empreendimentos de HIS. Empreendimentos de HIS. Empreendimentos de HIS. Empreendimentos de HIS

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO 

ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

78  
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Encontram-se em fase de projeto ou já tiveram suas obras iniciadas um total de 

3.460 unidades, volume bastante significativo, comparado ao histórico de produção até 

então verificado no município. Estas unidades distribuem-se nos seguintes 

empreendimentos: 

Tabela 3.7Tabela 3.7Tabela 3.7Tabela 3.7. . . . EEEEmpreendimentos mpreendimentos mpreendimentos mpreendimentos de HIS de HIS de HIS de HIS a serem entregues com recurso a serem entregues com recurso a serem entregues com recurso a serem entregues com recurso do do do do PAC 1:PAC 1:PAC 1:PAC 1:    
DenominaçãoDenominaçãoDenominaçãoDenominação    ÁreaÁreaÁreaÁrea    LocalizaçãoLocalizaçãoLocalizaçãoLocalização    Nº UnidadesNº UnidadesNº UnidadesNº Unidades    Data da entregaData da entregaData da entregaData da entrega    

Jardim Vicentina Jardim Vicentina Jardim Vicentina Jardim Vicentina ––––    2ª Fase2ª Fase2ª Fase2ª Fase      122  
Jd Veloso Jd Veloso Jd Veloso Jd Veloso ––––    área BKárea BKárea BKárea BK    27000  161  
     TotalTotalTotalTotal    283283283283     
Fonte: SEHDU, 2012.    

TaTaTaTabela 3.8bela 3.8bela 3.8bela 3.8....EEEEmpreendimentos mpreendimentos mpreendimentos mpreendimentos de HIS de HIS de HIS de HIS a serem entregues com recurso a serem entregues com recurso a serem entregues com recurso a serem entregues com recurso do do do do PAC 2:PAC 2:PAC 2:PAC 2:    

DenominaçãoDenominaçãoDenominaçãoDenominação    
Área Área Área Área 
(m²)(m²)(m²)(m²)    

LocalizaçãoLocalizaçãoLocalizaçãoLocalização    
Nº Nº Nº Nº 

UnidadesUnidadesUnidadesUnidades    
Origem da DemandaOrigem da DemandaOrigem da DemandaOrigem da Demanda    

PanorâmicaPanorâmicaPanorâmicaPanorâmica      465 Santa Rita 
Santa RitaSanta RitaSanta RitaSanta Rita      360 Santa Rita/ remanejamento 

Padroeira Gleba CPadroeira Gleba CPadroeira Gleba CPadroeira Gleba C      430 
Rochdale, áreas de risco, DERSA (Y – 
Buraco), Padroeira 3 e remanejamento. 

Platina/ MoinhoPlatina/ MoinhoPlatina/ MoinhoPlatina/ Moinho      530 Rochdale 
Platina/ Américo VespúcioPlatina/ Américo VespúcioPlatina/ Américo VespúcioPlatina/ Américo Vespúcio      430 CS, CK, Rochdale 
RochdaleRochdaleRochdaleRochdale      492 Rochdale/ remanejamento 
ConceiçãoConceiçãoConceiçãoConceição      110 Rochdale 
BaianosBaianosBaianosBaianos      360 Baianos/ remanejamento 
     TotalTotalTotalTotal    3333....177177177177     
Fonte: SEHDU, 2012.    

Tabela 3.9Tabela 3.9Tabela 3.9Tabela 3.9. . . . EEEEmpreendimentos mpreendimentos mpreendimentos mpreendimentos de HIS de HIS de HIS de HIS a serem entregues com recursos PMOa serem entregues com recursos PMOa serem entregues com recursos PMOa serem entregues com recursos PMO, , , , PACPACPACPAC    e Minha Casa, e Minha Casa, e Minha Casa, e Minha Casa, 
Minha VidaMinha VidaMinha VidaMinha Vida::::    
Denominação/ Denominação/ Denominação/ Denominação/ 
ProprietárioProprietárioProprietárioProprietário 

Área (m²)Área (m²)Área (m²)Área (m²) EndereçoEndereçoEndereçoEndereço Nº Nº Nº Nº 
UnidadesUnidadesUnidadesUnidades 

ObservaçãoObservaçãoObservaçãoObservação 

DERSADERSADERSADERSA 22380,00 Estrada Velha de Cotia 567 Entrega de embriões de 
unidades habitacionais 

FlamenguinhoFlamenguinhoFlamenguinhoFlamenguinho 18387,56 Rua Dois – acesso pela 
Av. Edmundo Amaral 

404 Obras iniciadas 
(PMCMV) 

Santa Maria 2Santa Maria 2Santa Maria 2Santa Maria 2 34000  242 Projeto de provisão 
habitacional e urbanização. 

Santo Antônio Santo Antônio Santo Antônio Santo Antônio ––––    
área AHárea AHárea AHárea AH 

23000  23 Projeto de urbanização 
com provisão habitacional. 

  TotalTotalTotalTotal    1.2361.2361.2361.236     
Fonte: SEHDU, 2012.    

Os projetos com recurso federal do PAC 2 estão localizados em uma das mais 

problemáticas áreas  da cidade, que é a área ao entorno do Braço Morto do Rio Tietê, 

mais conhecida como Rochdale. Com recursos próprios da PMO a administração 

municipal tem atuado na área denominada Flamenguinho. Projetos da DERSA e 
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Associação Vila Nova já estão tramitando na prefeitura e aguardam 

. Empreendimentos de HIS. Empreendimentos de HIS. Empreendimentos de HIS. Empreendimentos de HIS    públicos a serem entreguespúblicos a serem entreguespúblicos a serem entreguespúblicos a serem entregues::::    

SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 

e aguardam  o alvará de 
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3.2.1.  Produção da CDHU em Osasco 

A CDHU atua no município de Osasco a partir de 1995, e até o ano de 2005 

produziu 3.104 unidades habitacionais, segundo dados da PMO. São estes os 

empreendimentos: 

    
TTTTabela 3.10. abela 3.10. abela 3.10. abela 3.10. EEEEmpreendimentos mpreendimentos mpreendimentos mpreendimentos de HIS de HIS de HIS de HIS produzidos até 2005:produzidos até 2005:produzidos até 2005:produzidos até 2005:    

EmpreendimentoEmpreendimentoEmpreendimentoEmpreendimento    Nome do Nome do Nome do Nome do 
ConjuntoConjuntoConjuntoConjunto    

ProgramaProgramaProgramaPrograma    UHsUHsUHsUHs    TipoTipoTipoTipo    SituaçãoSituaçãoSituaçãoSituação    Data Data Data Data 
EntregaEntregaEntregaEntrega    

Osasco O/P Osasco O/P Osasco O/P Osasco O/P 
(RMOSA(RMOSA(RMOSA(RMOSA----01)01)01)01)    

 Núcleo Habitacional 
por empreitada 160   Out/ 2005 

Osasco L Osasco L Osasco L Osasco L ––––    Via Via Via Via 
OesteOesteOesteOeste    

 Núcleo Habitacional 
por empreitada 72   Nov/ 2004 

Osasco U1 e U2Osasco U1 e U2Osasco U1 e U2Osasco U1 e U2    
CDHU CI (Jardim 

Piratininga) 
Atuação em Favelas 
e Áreas de Risco 300  Irregular Set/ 2004 

Osasco (Rodoanel Osasco (Rodoanel Osasco (Rodoanel Osasco (Rodoanel 
––––    Jd. Padroeira)Jd. Padroeira)Jd. Padroeira)Jd. Padroeira)    

 
Núcleo Habitacional 
por empreitada 226   Jul/ 2004 

Osasco O/P Osasco O/P Osasco O/P Osasco O/P 
(RMOSA (RMOSA (RMOSA (RMOSA ––––    07)07)07)07)    

 
Núcleo Habitacional 
por empreitada 250   Dez/ 2003 

Osasco O/P Osasco O/P Osasco O/P Osasco O/P 
(RMOSA (RMOSA (RMOSA (RMOSA ––––    02)02)02)02)    

 
Núcleo Habitacional 
por empreitada 160   Dez/ 2003 

Osasco (Rodoanel Osasco (Rodoanel Osasco (Rodoanel Osasco (Rodoanel 
––––    Jd Conceição)Jd Conceição)Jd Conceição)Jd Conceição)    

 
Núcleo Habitacional 
por empreitada 566   Jan/ 2003 

Osasco SOsasco SOsasco SOsasco S    
CDHU Recanto das 

Rosas  250  Irregular 2003 

Osasco FOsasco FOsasco FOsasco F    CDHU Bonança Mutirão 120  Irregular Dez/ 2002 

Osasco D1 e D2Osasco D1 e D2Osasco D1 e D2Osasco D1 e D2    CDHU COPROMO  1000  
Em 

regulariza
ção 

1997 

     TotalTotalTotalTotal 3333....104104104104       
Fonte: CDHU, 2012 – http://www.habitacao.sp.gov.br, acessado em abril de 2012. 

Abaixo temos uma tabela resumo com os dados levantados referentes a unidades  

habitacionais de interesse social produzidas no município de Osasco: 

    
Tabela Tabela Tabela Tabela 3.113.113.113.11. Total de Unidades Produzidas em Osasco. Total de Unidades Produzidas em Osasco. Total de Unidades Produzidas em Osasco. Total de Unidades Produzidas em Osasco 

ProgramaProgramaProgramaPrograma    Unidades produzidas Unidades produzidas Unidades produzidas Unidades produzidas 
até 2005até 2005até 2005até 2005    

Unidades Produzidas após Unidades Produzidas após Unidades Produzidas após Unidades Produzidas após 
2005200520052005    

Unidades a serem entreguesUnidades a serem entreguesUnidades a serem entreguesUnidades a serem entregues    

CooperativasCooperativasCooperativasCooperativas    3.487 
(lotes e apartamentos) 

- - 

MCMVMCMVMCMVMCMV    
Iniciativa privada (0 Iniciativa privada (0 Iniciativa privada (0 Iniciativa privada (0 
a 3 sm)a 3 sm)a 3 sm)a 3 sm)    

-  420 (apartamentos) 

PMOPMOPMOPMO    8.447 
(4.173 PSH, 3.954 

lotes, 320 
apartamentos) 

2.393 
(apartamento com 404 

UHs do PMCMV) 

4.696 
(apartamentos – PAC e 

Prefeitura) 

CDHUCDHUCDHUCDHU    3.104   
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(apartamentos) 
TOTALTOTALTOTALTOTAL    15151515....038038038038    2222....333393939393    5.5.5.5.111116161616    

Elaboração: Demacamp, 2012.    

    

Conforme podemos observar na tabela acima, a prefeitura foi sempre a principal 

produtora de habitação social no município. Entretanto se até 2005 sua ação se dava 

apenas através da oferta de lotes urbanizados e construção de unidades com recursos do 

PSH, após 2005 a prefeitura começa a oferecer unidades habitacionais completas, em 

apartamentos. Com o surgimento do programa PAC, a prefeitura consegue finalmente 

qualificar e ampliar sua atuação, produzindo unidades habitacionais com mais qualidade 

(projeto e obra) e em maior volume. Estão para serem entregues, em fase final de obra, 

4.696 unidades habitacionais de interesse social, destinadas para o remanejamento de 

famílias que moram em favelas na cidade. Estas unidades habitacionais estão inseridas 

em projetos de urbanização de grande vulto realizados em diversas regiões da cidade. 

O Programa Minha Casa, Minha Vida tem sua ação para o atendimento de 

famílias com renda entre 0 e 3 salários bastante reduzido e inexpressivo, com apenas um 

empreendimento privado o Jardim Belmonte – Flor de Lis e Flor de Jasmim (420 unidades) 

e um empreendimento da prefeitura (Jardim Flamenguinho – 402 UH). Embora estejam 

contratadas um total de 3.198 unidades, 1.555 estão destinadas a faixa de renda de 6 a 

10 salários e 819 unidades atenderão a faixa de 3 a 6 salários mínimos. 

A atuação do governo do estado através da CDHU resume-se a 3.104 

apartamentos produzidos no período anterior a 2005. Embora exista a previsão de novos 

conjuntos habitacionais em Osasco, nada foi efetivado até o momento. 
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Tabela 3.12.Tabela 3.12.Tabela 3.12.Tabela 3.12.    Empreendimentos Empreendimentos Empreendimentos Empreendimentos contratados com recursos do Programa Minha casa, Minha Vidacontratados com recursos do Programa Minha casa, Minha Vidacontratados com recursos do Programa Minha casa, Minha Vidacontratados com recursos do Programa Minha casa, Minha Vida    
até até até até agosto de agosto de agosto de agosto de 2020202012121212::::    
NomeNomeNomeNome    do do do do EmpreendimentoEmpreendimentoEmpreendimentoEmpreendimento    ProdutoProdutoProdutoProduto    FaixaFaixaFaixaFaixa    UnidadesUnidadesUnidadesUnidades    

HABITACIONAL FLAMENGUINHOHABITACIONAL FLAMENGUINHOHABITACIONAL FLAMENGUINHOHABITACIONAL FLAMENGUINHO    FAR Alienação 0 A 3 SM         404  

CONDOMÍNIO CONDOMÍNIO CONDOMÍNIO CONDOMÍNIO FLOR DE JASMIMFLOR DE JASMIMFLOR DE JASMIMFLOR DE JASMIM    FAR Alienação 0 A 3 SM         420  

         total 0 a 3                                 824 824 824 824     

Res Vida Nova Osasco Res Vida Nova Osasco Res Vida Nova Osasco Res Vida Nova Osasco ----    Blocos 19 e 20Blocos 19 e 20Blocos 19 e 20Blocos 19 e 20    CCFGTS Imóvel na planta 3 A 6 SM           96  

Conjunto Habitacional Aurora D'Oeste IConjunto Habitacional Aurora D'Oeste IConjunto Habitacional Aurora D'Oeste IConjunto Habitacional Aurora D'Oeste I    CCFGTS Imóvel na planta 3 A 6 SM         132  

MONTENAPOLEONE RESIDENCIAL MONTENAPOLEONE RESIDENCIAL MONTENAPOLEONE RESIDENCIAL MONTENAPOLEONE RESIDENCIAL 
CLUBECLUBECLUBECLUBE    

CCFGTS Apoio à produção 3 A 6 SM         128  

MonteMonteMonteMonte    CCFGTS Apoio à produção 3 A 6 SM             1  

RES VIDA NOVA  BL Dezenove e VinteRES VIDA NOVA  BL Dezenove e VinteRES VIDA NOVA  BL Dezenove e VinteRES VIDA NOVA  BL Dezenove e Vinte    CCFGTS Apoio à produção 3 A 6 SM           96  

RESIDENCIAL DAS OLIVEIRASRESIDENCIAL DAS OLIVEIRASRESIDENCIAL DAS OLIVEIRASRESIDENCIAL DAS OLIVEIRAS    CCFGTS Apoio à produção 3 A 6 SM         130  

COND RESIDENCIAL BELA VISTACOND RESIDENCIAL BELA VISTACOND RESIDENCIAL BELA VISTACOND RESIDENCIAL BELA VISTA    CCFGTS Apoio à produção 3 A 6 SM           80  

CONDOMÍNIO MAX RESIDENCIALCONDOMÍNIO MAX RESIDENCIALCONDOMÍNIO MAX RESIDENCIALCONDOMÍNIO MAX RESIDENCIAL    CCFGTS Apoio à produção 3 A 6 SM         156  

         total 3 a 6                                 819 819 819 819     

EDIFICIO CENTRAL PARK HOMEEDIFICIO CENTRAL PARK HOMEEDIFICIO CENTRAL PARK HOMEEDIFICIO CENTRAL PARK HOME    CCFGTS Apoio à produção 6 A 10 SM           19  

ECOVIDA POESIAECOVIDA POESIAECOVIDA POESIAECOVIDA POESIA    CCFGTS Apoio à produção 6 A 10 SM           78  

UPTOWN DEZOITOUPTOWN DEZOITOUPTOWN DEZOITOUPTOWN DEZOITO    CCFGTS Apoio à produção 6 A 10 SM           64  

MIRANTE DE QUITAUNAMIRANTE DE QUITAUNAMIRANTE DE QUITAUNAMIRANTE DE QUITAUNA    CCFGTS Apoio à produção 6 A 10 SM         202  

RESIDENCIAL PORTAL DAS RESIDENCIAL PORTAL DAS RESIDENCIAL PORTAL DAS RESIDENCIAL PORTAL DAS ROSASROSASROSASROSAS    CCFGTS Apoio à produção 6 A 10 SM         140  

RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORESRESIDENCIAL PARQUE DAS FLORESRESIDENCIAL PARQUE DAS FLORESRESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES    CCFGTS Apoio à produção 6 A 10 SM         140  

COND RESIDENCIAL VIDA NOVA COND RESIDENCIAL VIDA NOVA COND RESIDENCIAL VIDA NOVA COND RESIDENCIAL VIDA NOVA 
OSASCOOSASCOOSASCOOSASCO    

CCFGTS Apoio à produção 6 A 10 SM         207  

Fit Novo OsascoFit Novo OsascoFit Novo OsascoFit Novo Osasco    CCFGTS Imóvel na planta 6 A 10 SM         297  

RESIDENCIAL TULIPASRESIDENCIAL TULIPASRESIDENCIAL TULIPASRESIDENCIAL TULIPAS    CCFGTS Apoio à produção 6 A 10 SM         100  

RESIDENCIAL SOLAR DOS NOGUEIRARESIDENCIAL SOLAR DOS NOGUEIRARESIDENCIAL SOLAR DOS NOGUEIRARESIDENCIAL SOLAR DOS NOGUEIRA    CCFGTS Apoio à produção 6 A 10 SM         308  

     total 6 a 10                     1.555 1.555 1.555 1.555     

       

TOTAL DE UNIDADES CONTRATADAS COM RECURSOS  
DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA 

                                
3.198 3.198 3.198 3.198     
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4. MARCOS LEGAIS E REGULATÓRIOS 
 

4.1. Legislação Federal 

    

4.1.1. Constituição Federal e Estatuto da Cidade - 10.257/01 
 

A Constituição Federal de 1988 marcou um novo tempo para a política urbana, 

trazendo um conjunto de conceitos inovadores e oportunos para o desenvolvimento 

urbano nas várias localidades brasileiras. A começar pelo artigo 3º do Título I, dos 

Princípios Fundamentais, ao incluir como um dos objetivos fundamentais a erradicação da 

pobreza e marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais. Também no 

Título II, dos Direitos e Garantias Fundamentais está incluído o direito de propriedade, 

condicionado ao atendimento à sua função social. No Capítulo dos Direitos Sociais, 

estabeleceu que são direitos sociais a educação, a saúde, a moradia, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos 

desamparados. Todas estas disposições amparam os artigos 182 e 183 que tratam 

diretamente da Política Urbana, regulamentados pela Lei 10.257/01, Estatuto da Cidade, 

que incluiu um conjunto de instrumentos urbanísticos capazes de promover o 

desenvolvimento urbano e a conquista dos princípios e direitos fundamentais 

estabelecidos nos primeiros artigos da Constituição Federal. 

Ressalte-se, neste novo marco jurídico federal, a elevação do município como ente 

federativo responsável por sua política territorial e pela efetiva implementação de projetos 

e programas voltados ao desenvolvimento urbano. A sustentabilidade econômica, social e 

ambiental destes programas é pauta dos instrumentos normativos, em especial do plano 

diretor, principal instrumento da política urbana municipal. O claro direcionamento para 

que as políticas econômicas, sociais e ambientais estejam associadas aos rumos da 

política de desenvolvimento urbano foi um esforço empreendido pela Constituição Federal 

e vem avançando, desde a promulgação do Estatuto da Cidade, com a instituição dos 

vários planos diretores locais, na adoção das políticas específicas de ordenamento 

territorial. Esta relação entre disposições estabelecidas em nível federal e as disposições 

contidas nos instrumentos locais – os planos diretores – tem indicado potencialidades para 
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efetivar políticas públicas de interesse social, nas quais se inserem as políticas de 

habitação. 

 

Os planos diretores municipais são os meios pelos quais os instrumentos da 

política urbana podem ser aplicados. Alguns, inclusive, são passíveis de leis específicas ou 

algum tipo de regulamentação posterior. Configura-se, com isso, um longo caminho a 

percorrer até que estes instrumentos sejam efetivamente aplicados, demandando, 

portanto, certa agilidade nas decisões tomadas na esfera municipal para que estes 

possam ser utilizados como estratégias de implementação das políticas sociais e em 

especial a de habitação. Neste campo, destacam-se alguns instrumentos cruciais tanto 

para constituir uma reserva ou banco de imóveis para servirem a novos empreendimentos 

habitacionais, como para promover a regularização fundiária dos assentamentos 

precários. Estes instrumentos são as Zonas Especiais de Interesse Social, a Concessão de 

Direito Real de Uso, o Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios, a Usucapião 

de Imóvel Urbano (individual e coletivo), o Direito de Superfície, o Direito de Preempção, 

entre outros. A Medida Provisória 2.220/2001 também instituiu a Concessão Especial 

para Fins de Moradia, que é o instrumento correspondente à Usucapião, para imóveis 

públicos. 

A aplicação destes instrumentos pode garantir conquistas importantes no campo 

das políticas sociais, associando-as às políticas territoriais. Para isso, porém, as leis 

urbanísticas (plano diretor, lei de uso e ocupação do solo, lei de parcelamento do solo) 

devem adotá-los, definindo regras precisas para a sua aplicação. Assim, por exemplo, 

para o caso das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), é importante que estejam 

demarcadas no território municipal. Esta demarcação pressupõe uma opção assumida 

pela municipalidade em determinar alguns imóveis dirigidos exclusivamente para 

empreendimentos habitacionais novos ou para a regularização dos assentamentos 

precários, em consonância à demanda e ao déficit habitacional devidamente mensurado. 

Assim também, o parcelamento e edificação compulsórios, que força a utilização dos 

imóveis ociosos e sub-utilizados, depende do estabelecimento de critérios de localização e 

de padrões tipológicos de imóveis interessantes para serem empreendidos. A Concessão 

de Direito Real de Uso, Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia e a Usucapião 
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são instrumentos jurídicos que podem estar associados ao instrumento da ZEIS, 

contribuindo para o processo de regularização fundiária. 

Como estratégia, inclusive de enfrentamento dos mecanismos do mercado 

especulativo, tanto as ZEIS como o parcelamento e edificação compulsórios são 

oportunos até como medida de acomodação do valor dos imóveis demarcados para a 

produção de habitação social, contando com fatores depreciativos e mecanismos fiscais 

de contenção da retenção especulativa destes imóveis, com o objetivo de valorizações 

futuras. Neste sentido, se os planos diretores não avançarem na aplicabilidade destes 

instrumentos, o plano setorial de habitação deverá reforçar a sua regulamentação de 

forma a garantir que estes mecanismos tornem-se estratégicos para a constituição de uma 

reserva fundiária futura, especialmente para os empreendimentos habitacionais de 

interesse social. 

 

4.1.1.1. Lei Federal de Parcelamento do Solo Urbano – 6766/79 

 

A lei federal 6766/79 instituiu nacionalmente, em 1979, as regras gerais para o 

parcelamento do solo urbano nos municípios brasileiros, estabelecendo, inclusive, 

parâmetros urbanísticos mínimos para o atendimento pelos municípios, desconsiderando 

as diferenças regionais, não desprezíveis. Esta lei instituiu uma modalidade importante de 

produção de moradia, crucial no momento em que foi promulgada, mas já atrasada 

frente ao explosivo crescimento populacional nas cidades que já havia iniciado a partir 

dos anos 1940. Na maioria das cidades brasileiras e, principalmente naquelas 

pertencentes às regiões metropolitanas, a onda urbanizadora passou bem antes que esta 

lei federal fosse promulgada. De fato, o padrão periférico de crescimento, que associou a 

produção de lotes irregulares e a ocupação indevida de áreas ambientalmente frágeis à 

autoconstrução, produziu um efeito perverso configurado por grandes manchas urbanas 

ilegais ao lado de ilhas de regularidade. Supõe-se que a lei 6766/79 foi apresentada 

como uma resposta ao avanço do padrão irregular de ocupação sintonizado com as 

características de renda e emprego que já determinavam a não inclusão da maior parte 

da população brasileira do mercado formal de moradia ou de programas governamentais 

de provimento de habitação social. Ainda assim, a lei passou longe de promover qualquer 



   

   PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO 

   ESTADO DE SÃO PAULO 

   SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

87  
 

aproximação com a realidade territorial e foi, como outros instrumentos normativos 

instituídos, mais um fator favorável à produção de irregularidades fundiárias. 

Embora esta lei tenha estabelecido uma série de regras importantes, antes 

negligenciadas pelo Decreto Lei 58/37, como os procedimentos para a aprovação do 

parcelamento do solo no município, os procedimentos registrários e as garantias para a 

execução de obras mínimas, discriminadas e exigidas na lei, ela estabeleceu parâmetros e 

medidas que não garantiram maior racionalidade nos padrões urbanísticos adotados e a 

inclusão territorial de uma parcela significativa da população brasileira, principalmente 

nas grandes cidades. O que se viu, após a sua promulgação e aplicação nos municípios 

brasileiros, foi a continuação do processo de irregularidades consubstanciado pelo 

aparecimento de novos parcelamentos que, não raras vezes, esbarravam em algum 

aspecto estabelecido pela lei, impedindo, portanto, que o seu processo de implantação 

seguisse o curso normal, desencadeando uma série de novos processos de irregularidades 

posteriores. Deve-se ressaltar que em muitos municípios brasileiros a estrutura 

administrativa das prefeituras, ora contribuiu para promover tais irregularidades, omitindo-

se do processo de licenciamento e fiscalização, ora foi vítima diante da falta de uma 

estrutura capaz de conter os históricos processos de irregularidades. A morosidade e a 

ausência, durante anos, do Poder Judiciário nestes processos de irregularidades 

acentuaram esta problemática, questão que só recentemente tem sido contornada com o 

envolvimento das promotorias de urbanismo e meio ambiente nas ocorrências 

relacionadas ao parcelamento do solo. 

Neste sentido é que muitas das regras estabelecidas pela lei 6766/79 tem sido, já 

há algum tempo, questionadas pelos urbanistas e já é sob a ótica da regularização 

fundiária – tema, aliás, que se tornou candente nos fóruns relacionados à habitação nos 

últimos anos – que grande parte dos questionamentos foi contextualizada. Ao elaborarem 

suas leis de parcelamento do solo específicas, muitos municípios incorporaram as regras 

estabelecidas pela 6766/79 e as aplicaram, muitas vezes desconsiderando as 

peculiaridades existentes. Um exemplo disto é o parâmetro do lote mínimo estabelecido 

pela lei e reproduzido por boa parte dos municípios. O inciso II do artigo 4º estabelece 

que os lotes devem ter área mínima de 125 m², autorizando o estabelecimento de lotes 

menores quando destinados à urbanização específica ou à edificação de conjuntos 
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habitacionais de interesse social. Poucos foram os municípios que estabeleceram 125 m² 

como parâmetro mínimo para o tamanho de lote e raríssimos foram os que incluíram um 

tamanho menor para os casos de interesse social. O custo do terreno, excessivo 

principalmente nas regiões metropolitanas eleva a necessidade de promover 

adensamentos compatíveis, associando custo do terreno à capacidade de pagamento da 

população de menor renda. A vinculação do tamanho de lote a determinados padrões de 

ocupação também determina esta compatibilidade, tendo sido desconsiderada por vários 

municípios. O formato normativo que tem sido encontrado nos últimos anos é a 

instituição de leis específicas de interesse social e mais recentemente ainda, a instituição 

das zonas especiais de interesse social, instrumento previsto no Estatuto da Cidade, 

incipientemente aplicado por alguns municípios. 

 

Em 1999, a lei 6766 sofreu algumas alterações com a promulgação da lei federal 

9785/99. Aspectos pertinentes aos preceitos constitucionais, como a vinculação de 

determinados parâmetros a índices dispostos no plano diretor foram incorporados (como 

a vinculação entre o total de áreas públicas a serem destinadas e a densidade prevista 

para o empreendimento). Assim também aspectos referentes à regularização de 

parcelamentos foram complementados, inclusive de caráter registrário. Do ponto de vista 

urbanístico, destacam-se o parágrafo único do artigo 43 no tocante à exigência da 

destinação das áreas públicas dispostas no artigo 4º, podendo, nos casos de 

regularização, ser substituídas por pecúnia ou área equivalente, no dobro da diferença 

entre o total exigido e o efetivamente destinado e o artigo 53-A que considerou de 

interesse público os parcelamentos vinculados a planos ou programas habitacionais de 

iniciativa das Prefeituras Municipais e do Distrito Federal, ou ainda, entidades autorizadas 

por lei, em especial as regularizações de parcelamento e assentamentos. Do ponto de 

vista registrário, destaca-se a inclusão do parágrafo 3º do artigo 26, que atribuiu, nos 

parcelamentos populares, à Cessão de Posse com Imissão Provisória na Posse o caráter 

de escritura pública, admitindo-o como instrumento passível de realização de registro do 

parcelamento.   

Desde 2000, está em discussão na Câmara dos Deputados, o PL 3.057, 

conhecido como projeto de lei da responsabilidade territorial que, se aprovado, substituirá 
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a Lei 6766/79. Em discussão já há sete anos no Congresso Nacional, este PL modificará 

com radicalidade muitos dos dispositivos vigentes pela legislação atual, mas seu caráter 

polêmico tem dificultado a sua aprovação. Deve-se ressaltar que as mudanças 

constitucionais e o impulso promovido pela promulgação da lei 10.257/01 colocaram em 

outro patamar a discussão sobre o parcelamento do solo para fins urbanos e integram, 

com força, os dispositivos propostos por este PL, principalmente no que se refere à 

concepção da gestão plena dos municípios, para aqueles que tenham plano diretor e 

uma estrutura de gestão condizente com as exigências licenciadoras e a inclusão de 

conceitos e capítulos referentes à regularização fundiária, para a qual foram designadas 

três categorias: a regularização fundiária sustentável, a regularização fundiária de 

interesse social e a regularização fundiária de interesse específico. A este respeito, cabe 

destacar a consolidação da questão até mesmo em normativas ambientais, como é o 

caso da Resolução CONAMA 369/2006 que dispôs sobre os casos excepcionais, de 

utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, para a intervenção ou a 

supressão de vegetação em Áreas de Proteção Permanentes (APPs), em resposta aos 

tradicionais problemas provocados pela aplicação das disposições do Código Florestal 

(Lei Federal 4771/65) em APPs urbanas.  

A assunção da realidade territorial nas disposições a serem aplicadas por esta 

futura lei é um aspecto que merece ser observado, mas encontrará dificuldades diante do 

caráter não aplicativo de muitos planos diretores e da ausência de mecanismos locais que 

referendem ou implementem as disposições de regularização fundiária, sem falar que, 

mais uma vez, a morosidade provocada pela polêmica instaurada no seu processo de 

discussão, colocá-la-á novamente com atraso frente a dinâmica urbanizadora que passa 

por um segundo momento de explosão recente, esta provocada  por uma onda expansiva 

das atividades do mercado imobiliário. 

    

4.1.1.2. Legislação federal de promoção habitacional    
 

Outra gama de normativas diz respeito aos aspectos de promoção dos programas 

habitacionais. Este campo teve significativas contribuições recentes, principalmente com a 

promulgação da Lei Federal 11.124/2005 que instituiu o Sistema Nacional de Habitação 
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de Interesse Social e o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. Esta lei é 

decorrente da Política Nacional de Habitação, publicada em novembro de 2004 pelo 

Ministério das Cidades, que definiu uma série de princípios, objetivos gerais e diretrizes 

voltados para a promoção da habitação de interesse social. A lei é estratégica ao compor 

o sistema integrado das três esferas de governo, corroborando os princípios do pacto 

federativo, explicitados logo no artigo 4º da lei: “compatibilidade e integração das 

políticas habitacional federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, bem como das 

demais políticas setoriais de desenvolvimento urbano, ambientais e de inclusão social.” 

O Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social gerirá recursos do FAT 

(Fundo de Amparo ao Trabalhador), o FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), 

o FNHIS (Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social) e outros fundos ou programas 

que vierem a ser criados. Ressalte-se que o FGTS não foi incluído no rol dos recursos do 

FNHIS, este composto por recursos do FAS (Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social), 

dotação do Orçamento Geral da União, recursos provenientes de empréstimos externos e 

internos para programas de habitação; contribuições de pessoas físicas ou jurídicas, 

entidades e organismos de cooperação nacionais ou internacionais; receitas operacionais 

ou patrimoniais realizadas com recursos do FNHIS, outros fundos, recursos ou programas 

que vierem a ser a ser incorporados ao FNHIS. Os recursos do FNHIS serão aplicados de 

forma descentralizada por intermédio dos Estados, Distrito Federal e municípios. Neste 

aspecto, cabe ressaltar que a lei exige que cada um dos entes destas três esferas constitua 

fundo com dotação orçamentária própria, destinado a implementar a Política de 

Habitação de Interesse Social; constitua conselho que contemple a participação de 

entidades públicas e privadas, bem como de segmentos da sociedade ligados à área de 

habitação; apresente plano habitacional de interesse social, considerando especificidades 

do local e da demanda; firme Termo de Adesão ao FNHIS, entre outras condições. 

A lei reforça o papel dos conselhos estaduais e municipais. Os estados que 

aderirem ao Sistema deverão atuar como articuladores das ações do setor habitacional no 

âmbito do seu território, promovendo a integração dos planos habitacionais dos 

municípios aos planos de desenvolvimento regional,coordenando atuações integradas que 

exijam intervenções intermunicipais, em especial nas áreas complementares à habitação, e 

dando apoio aos municípios para a implantação dos seus programas habitacionais e das 
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suas políticas de subsídios. O papel dos conselhos municipais será o de fixar critérios para 

a priorização das linhas de ação, alocação de recursos e atendimento dos beneficiários 

dos programas habitacionais.  Estes também promoverão ampla publicidade das formas e 

critérios de acesso aos programas, das modalidades de acesso à moradia, das metas 

anuais de atendimento habitacional, dos recursos previstos e aplicados, identificados 

pelas fontes de origem, das áreas objeto de intervenção, dos números e valores dos 

benefícios e dos financiamentos concedidos, de modo a permitir o acompanhamento e 

fiscalização pela sociedade das ações do SNHIS. Além disso, os conselhos deverão dar 

publicidade às regras e critérios para o acesso a moradias no âmbito do SNHIS, em 

especial às condições de concessão de subsídios. A Resolução 13/2007 definiu como 

principais ações para a distribuição de recursos do FNHIS a provisão habitacional de 

interesse social, a melhoria das condições de habitabilidade de assentamentos precários, 

além da elaboração de planos habitacionais de interesse social e desenvolvimento e da 

qualificação da política habitacional e a prestação de serviços de assistência técnica para 

Habitação de Interesse Social. 

Fica claro que os conselhos municipais deverão aprofundar as discussões sobre as 

regras locais de atendimento habitacional, tendo um papel proeminente até mesmo na 

concepção destes critérios, questões que são parte integrantes dos planos locais de 

habitação. Ao estabelecer que o acesso à moradia deve ser assegurado aos beneficiários 

do SNHIS, de forma articulada entre as três esferas do governo, priorizando as famílias de 

menor renda, a lei explicita que os benefícios concedidos no âmbito do sistema poderão 

ser representados por subsídios financeiros destinados a: complementar a capacidade de 

pagamento das famílias beneficiárias; equalização de operações de crédito realizadas por 

instituições financeiras autorizadas pelo Conselho Monetário Nacional e fiscalizadas pelo 

Banco Central do Brasil; isenção ou redução de impostos municipais, distritais, estaduais 

ou federais incidentes sobre o empreendimento, no processo construtivo, condicionado à 

prévia autorização legal; além de outros benefícios não caracterizados como subsídios 

financeiros, destinados a cobrir o custo de construção ou aquisição de moradias. Estas 

medidas indicam algumas regras que o município pode adotar, no que se refere à política 

de subsídios, lembrando que a própria lei incluiu as diretrizes pelas quais os benefícios 

serão concedidos: identificação dos beneficiários dos programas realizados no âmbito do 
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SNHIS no cadastro nacional, de modo a controlar a concessão dos benefícios; valores de 

benefícios inversamente proporcionais à capacidade de pagamento das famílias 

beneficiárias; utilização de metodologia aprovada pelo órgão central do SNHIS para o 

estabelecimento dos parâmetros relativos aos valores dos benefícios, à capacidade de 

pagamento das famílias e aos valores máximos dos imóveis, que expressem as diferenças 

regionais; concepção do subsídio como benefício pessoal e intransferível, concedido com 

a finalidade de complementar a capacidade de pagamento do beneficiário para o acesso 

à moradia, ajustando-a ao valor de venda do imóvel ou ao custo do serviço de moradia, 

compreendido como retribuição de uso, aluguel, arrendamento ou outra forma de 

pagamento pelo direito de acesso à habitação e impedimento de concessão de benefícios 

a proprietários, promitentes compradores, arrendatários ou cessionários de imóvel 

residencial. Cabe ressaltar no âmbito destas diretrizes, a previsão de um cadastro nacional 

de beneficiários, de modo a controlar a concessão de benefícios, assim como o 

estabelecimento de parâmetros quanto aos valores de benefícios, capacidade de 

pagamento das famílias e os valores máximos dos imóveis, questões que estão sendo 

discutidas no Plano Nacional de Habitação. Parte das regras e disposições relativas à 

aplicação dos recursos do FNHIS programadas para o período 2008-2011 estão contidas 

nas resoluções e instruções normativas do Conselho Gestor do Fundo Nacional de 

Habitação de Interesse Social. 

Dois outros instrumentos normativos devem ser ainda destacados aqui. O primeiro 

é a Lei 10.998/2004 que alterou o Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social 

(PSH), antes tratada na Medida Provisória 2.212/2001. Nesta, estão explicitadas as 

finalidades para as quais os subsídios são concedidos, quais sejam: a complementação 

da capacidade financeira do proponente para pagamento do preço do imóvel residencial, 

do valor necessário a assegurar o equilíbrio econômico-financeiro das operações de 

financiamento realizadas pelas instituições financeiras ou agentes financeiros do SFH, 

compreendendo as despesas de contratação, de administração e cobrança e de custos de 

alocação, remuneração e perda de capital e do valor necessário a assegurar o equilíbrio 

econômico-financeiro das operações de parcelamento, realizadas pelas instituições 

financeiras ou agentes financeiros do SFH, compreendendo as despesas de contratação e 

administração do crédito e remuneração das instituições ou agentes.  
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O segundo é a Resolução 518/06, do Conselho Curador do FGTS, que alterou e 

consolidou a Resolução 460/04 que tem como objetivo viabilizar o acesso à moradia 

para famílias de baixa renda através de operações de financiamento com subsídios / 

desconto, organizados de forma coletiva e em parceria com o Poder Público ou Entidade 

Organizadora. Com o estabelecimento da Resolução 460/04, 50% da rentabilidade do 

Fundo foi disponibilizado para complementar a capacidade de financiamento do 

beneficiário com renda limitada a R$ 1.875,00 nas regiões metropolitanas e municípios 

com mais de 100 mil habitantes e R$ 1.125,00 nos demais municípios. 

Ainda em nível federal, outros dois importantes programas foram lançados nos 

últimos anos, em caráter de ações prioritárias e emergenciais — o Programa de 

Aceleração do Crescimento – PAC e o Programa “Minha Casa, Minha Vida”– PMCMV.  

Este último, com forte tendência de continuidade de ação no novo governo federal (2011 

– 2014), foi lançado pelo Governo Federal através da Lei Federal n° 11.977 de julho de 

2009 e tem como objetivo o estímulo ao mercado privado de habitação popular 

destinado a famílias com renda de até dez salários mínimos, e a oferta de subsídios de 

quase 100% para as famílias com renda de até 3 salários mínimos. A lei trata também de 

estabelecer conceitos e procedimentos de âmbito federal para a promoção da 

regularização fundiária de assentamentos urbanos, introduzindo novos instrumentos para 

a legalização de moradias. 

Segundo definições da lei, o PMCMV compreende o Programa Nacional de 

Habitação Urbana – PNHU, e o Programa Nacional de Habitacional Rural – PNHR, que 

através de repasses da União ao Fundo de Arrendamento Residencial – FAR e ao Fundo 

de Desenvolvimento Social – FDS, com participação da união no Fundo Garantidor da 

Habitação Popular – FGHab, e com concessão de subvenção econômica da União ao 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, implantará a referida 

política habitacional numa estrutura normativa paralela ao Sistema Nacional de 

Habitação de Interesse Social - SNHIS. 

O Programa de Aceleração do Crescimento – PAC também não está diretamente 

vinculado ao SNHIS, porém é financiado em grande parte com recursos do Orçamento 

Geral da União - OGU e abrange, entre as áreas estratégicas de desenvolvimento, o 

saneamento e a habitação. 
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Por fim, paralelamente à atuação dos programas, o Governo Federal, através da 

Secretaria de Habitação do Ministério das Cidades, elaborou o Plano Nacional de 

Habitação– PLANHAB, referência de grande importância para este PLHIS.  

Segundo definição do Ministério das Cidades, para o PLANHAB, o problema da 

habitação é derivado da diversidade de situações que as necessidades habitacionais 

demandam, seja em relação às características sociais e econômicas da população, da 

capacidade institucional do poder público, dos diferentes processos de produção, das 

fontes de financiamento e subsídio, da questão fundiária e urbana local ou da 

estruturação da cadeia produtiva da construção. Este Plano é parte de um processo de 

planejamento de longo prazo do Governo Federal, que pressupõe revisões periódicas e 

articulação com outros instrumentos de planejamento e orçamento, como o Plano 

Plurianual (PPA).O horizonte de planejamento do PlanHab é o ano de 2023, com suas 

revisões correspondentes aos anos de elaboração dos PPAs: 2011, 2015 e 2019.  

 

4.1.1.2. Legislação federal ambiental     
 

Com base na Lei 11.977/2009 que dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha 

Vida – PMCMV e a regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas 

urbanas o município de Osasco municipalizou o licenciamento ambiental. Em seu capítulo 

III  a lei 11.977/2009 trata especificamente da regularização fundiária de assentamentos 

urbanos e no artigo 54 explicita a autorização ao município para regularizar 

assentamentos de interesse social “ ... em Áreas de Preservação Permanente, ocupadas 

até 31 de dezembro de 2007 e inseridas em área urbana consolidada, desde que estudo 

técnico comprove que esta intervenção implica a melhoria das condições ambientais em 

relação à situação de ocupação irregular anterior”. 

Superam-se, portanto, os obstáculos anteriormente estabelecidos pelo Código 

Florestal e pelo Estado, remetendo ao município o dever de assumir o licenciamento 

ambiental e a regularização fundiária de interesse social também em áreas de 

preservação ambiental. 

 

Resolução CONAMA 369Resolução CONAMA 369Resolução CONAMA 369Resolução CONAMA 369    de 2006de 2006de 2006de 2006    
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Importante destacar que já em 2006, a Resolução CONAMA n 369/06 instituiu a 

possibilidade de intervenção ou supressão de vegetação em Área de Preservação 

Permanente - APP em casos excepcionais de utilidade pública, de interesse social ou de 

baixo impacto ambiental, vedando a intervenção ou supressão de vegetação em APP de 

nascentes. (Art. 1o) 

Com esta Resolução, passa a ser regulamentada a regularização urbanística e 

fundiária e intervenção nos assentamentos de interesse social inseridos nestas condições, 

desde que de acordo com os objetivos da norma. São consideradas de utilidade pública 

obras essenciais de infraestrutura destinadas aos serviços públicos de transporte, 

saneamento e energia, e de interesse social as ações de regularização fundiária 

sustentável de área urbana. (Art. 2o) 

Segundo a Resolução, a intervenção ou a supressão de vegetação em APP 

somente poderá ser autorizada quando o requerente comprovar a inexistência de 

alternativa técnica e locacional às obras, planos, atividades ou projetos propostos, o 

atendimento às condições e padrões aplicáveis aos corpos de água e a inexistência de 

risco de agravamento de processos como enchentes, erosão ou movimentos de terra. (Art. 

3o) Para isso, o órgão ambiental competente poderá estabelecer medidas ecológicas, de 

caráter mitigador ou compensatório que deverão ocorrer em uma mesma sub-bacia 

hidrográfica, e prioritariamente na área de influência do empreendimento, ou nas 

cabeceiras dos rios. (Art. 5o) 

As áreas que sofrerem intervenção ou supressão de vegetação em APP para a 

regularização fundiária sustentável devem observar os seguintes requisitos e condições: 

I - ocupações de baixa renda predominantemente residenciais; 

II - ocupações localizadas em área urbana declarada como Zona Especial de 

Interesse Social – ZEIS no Plano Diretor ou outra legislação municipal; 

III - ocupação inserida em área urbana que atenda aos seguintes critérios: 

a) possuir no mínimo três dos seguintes itens de infra-estrutura urbana implantada: 

malha viária, captação de águas pluviais, esgotamento sanitário, coleta de resíduos 

sólidos, rede de abastecimento de água, rede de distribuição de energia; 

b) apresentar densidade demográfica superior a 50 habitantes/ha; 

IV - localização exclusivamente nas seguintes faixas de APP: 
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a) nas margens de cursos de água, e entorno de lagos, lagoas e reservatórios 

artificiais, devendo ser respeitada faixas mínimas de 15 metros para cursos de água de até 

50 metros de largura e faixas mínimas de 50 metros para os demais;  

b) em topo de morro e montanhas desde que respeitadas as áreas de recarga de 

aqüíferos, devidamente identificadas como tal por ato do poder público; 

c) em restingas. 

V - ocupações consolidadas, até 10 de julho de 2001, conforme definido na Lei 

no 10.257/01 e Medida Provisória no 2.220/01; 

VI - apresentação pelo poder público municipal de Plano de Regularização 

Fundiária Sustentável. 

De acordo com a Resolução, o Plano de Regularização Fundiária Sustentável deve 

conter: 

a) levantamento da sub-bacia em que estiver inserida a APP, identificando passivos 

e fragilidades ambientais, restrições e potencialidades, unidades de conservação, áreas de 

proteção de mananciais, sejam águas superficiais ou subterrâneas; 

b) caracterização físico-ambiental, social, cultural, econômica e avaliação dos 

recursos e riscos ambientais, bem como da ocupação consolidada existente na área; 

c) especificação dos sistemas de infra-estrutura urbana, saneamento básico, coleta 

e destinação de resíduos sólidos, outros serviços e equipamentos públicos, áreas verdes 

com espaços livres e vegetados com espécies nativas, que favoreçam a infiltração de água 

de chuva e contribuam para a recarga dos aqüíferos; 

d) indicação das faixas ou áreas que, em função dos condicionantes físicos 

ambientais, devam resguardar as características típicas da APP; 

e) identificação das áreas consideradas de risco de inundações e de movimentos 

de massa rochosa; 

f) medidas necessárias para a preservação, a conservação e a recuperação da 

APP não passível de regularização; 

g) comprovação da melhoria das condições de sustentabilidade urbano-ambiental 

e de habitabilidade dos moradores; 

h) garantia de acesso livre e gratuito pela população às praias e aos corpos de 

água; 
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i) realização de audiência pública. (Art. 9) 

As áreas objeto do Plano de Regularização Fundiária Sustentável devem estar 

previstas na legislação municipal que disciplina o uso e a ocupação do solo, como as 

Zonas Especiais de Interesse Social, tendo regime urbanístico específico para habitação 

popular. Além disso, deve ser garantida a implantação de instrumentos de gestão 

democrática e demais instrumentos para o controle e monitoramento ambiental, 

assegurando a não ocupação de APP remanescentes. (Art. 9º) 

 

LEI Nº 12.608, DE 10 DE ABRIL DE 2012 que institui a Política Nacional de LEI Nº 12.608, DE 10 DE ABRIL DE 2012 que institui a Política Nacional de LEI Nº 12.608, DE 10 DE ABRIL DE 2012 que institui a Política Nacional de LEI Nº 12.608, DE 10 DE ABRIL DE 2012 que institui a Política Nacional de 

Proteção e Defesa Civil Proteção e Defesa Civil Proteção e Defesa Civil Proteção e Defesa Civil ----    PNPDEC; dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e DefPNPDEC; dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e DefPNPDEC; dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e DefPNPDEC; dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa esa esa esa 

Civil Civil Civil Civil ----    SINPDEC e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil SINPDEC e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil SINPDEC e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil SINPDEC e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil ----    CONPDEC; autoriza CONPDEC; autoriza CONPDEC; autoriza CONPDEC; autoriza 

a criação de sistema de informações e monitoramento de desastresa criação de sistema de informações e monitoramento de desastresa criação de sistema de informações e monitoramento de desastresa criação de sistema de informações e monitoramento de desastres    

A partir da Lei nº 12.608 de 2012 (Medida Provisória no. 547 de outubro de 

2011) institui-se a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. A lei define competências 

para as três esferas de governo, e remete ao município a responsabilidade de mapear as 

áreas de risco de desastres, promover a fiscalização e impedir novas ocupações em áreas 

de risco. É responsabilidade do município organizar abrigos provisórios para para 

assistência à população em situação de desastre. Deverá a prefeitura também informar a 

população sobre o risco de ocupação em algumas áreas e prover solução de moradia 

temporária às famílias atingidas por desastres. 

O governo federal cria também com esta lei um Cadastro nacional de municípios 

com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações 

bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos e para aqueles municípios incluídos no 

cadastro exigirá: 

I –a elaboração de mapeamento contendo as áreas suscetíveis à ocorrência de 

deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou 

hidrológicos correlatos; 

 II –a elaboração de um Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil e 

instituir órgãos municipais de defesa civil, de acordo com os procedimentos estabelecidos 

pelo órgão central do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC; 
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 III –a elaboração de um plano de implantação de obras e serviços para a 

redução de riscos de desastre; 

 IV –a criação de mecanismos de controle e fiscalização para evitar a edificação 

em áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações 

bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos; e 

 V –a elaboração de carta geotécnica de aptidão à urbanização, estabelecendo 

diretrizes urbanísticas voltadas para a segurança dos novos parcelamentos do solo e para 

o aproveitamento de agregados para a construção civil. 

No caso de remoção de famílias em risco, a lei estabelece procedimento para a 

tomada de decisão, quais sejam a realização de vistoria no local e a elaboração de laudo 

técnico que demonstre os riscos da ocupação para a integridade física dos ocupantes ou 

de terceiros; e a notificação da remoção aos ocupantes acompanhada de cópia do laudo 

técnico e, quando for o caso, de informações sobre as alternativas oferecidas pelo poder 

público para assegurar seu direito à moradia. 

    

 

4.2. Legislação Estadual 
    

4.2.1. Constituição do Estado de São Paulo de 1989 
 

O Capítulo II da Constituição do Estado de São Paulo incluiu disposições sobre o 

desenvolvimento urbano, do artigo 180 ao 183. No artigo 180 estão as diretrizes e 

normas relativas ao desenvolvimento urbano, no qual não aparecem disposições 

diretamente voltadas para a habitação. Cabe ressaltar, no entanto, a aprovação da 

emenda constitucional 23, de 31 de janeiro de 2007, que alterou o inciso VII do artigo, 

alteração que poderá contribuir sobremaneira para os processos de regularização 

fundiária de favelas e outros tipos de assentamentos em áreas de uso comum do povo. 

Com esta aprovação, a desafetação de áreas de uso comum do povo tornou-se possível, 

nos casos de regularização de interesse social. Assim é que a emenda especificou que as 

áreas definidas nos projetos de loteamento como áreas verdes ou institucionais não 

poderão ter sua destinação, fim e objetivos originais alterados, exceto quando a alteração 

da destinação tiver como finalidade a regularização de loteamentos, cujas áreas verdes 
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ou institucionais estejam total ou parcialmente ocupadas por núcleos habitacionais de 

interesse social, destinados à população de baixa renda e cuja situação esteja 

consolidada. O Parágrafo 1º desta emenda especifica que as exceções serão admitidas 

desde que a situação das áreas objeto da regularização esteja consolidada até dezembro 

de 2004 e mediante a realização de compensação, podendo ser dispensada, desde que 

se comprove a existência de áreas públicas suficientes no entorno do assentamento. 

A questão da regularização também aparece com força no artigo seguinte ao 

dispor que os municípios estabelecerão, observadas as diretrizes fixadas para as regiões 

metropolitanas, microrregiões e aglomerações urbanas, critérios para a regularização e 

urbanização de assentamentos e loteamentos irregulares. Outra emenda constitucional 

(16, de 25/11/2002) acrescentou mais um parágrafo ao artigo, vedando aos municípios, 

nas suas leis edilícias, a exigência de apresentação de planta interna para edificações 

unifamiliares, uma iniciativa que procurou facilitar os procedimentos burocráticos para a 

aprovação de projetos residenciais de pequeno porte. Assim também as disposições 

relativas à produção de habitação popular foram estabelecidas no artigo 182, 

incumbindo ao estado e municípios promover programas de construção de moradias 

populares, de melhoria de condições habitacionais e melhoria do saneamento básico. 

Importa concluir destas disposições que, além da exigência constitucional de se 

promover programas de produção de moradias populares, muitos instrumentos jurídicos 

voltados à regularização fundiária foram incorporados, mas devem, sobretudo, serem 

assumidos pelos municípios, aos quais caberá aplicar as medidas aqui instituídas. A 

despeito dos mecanismos instituídos por esta lei estadual que procuraram abrigar, de 

alguma forma, situações de irregularidade que demandam uma ação institucional, outros 

mecanismos de abrangência municipal devem ser complementados, diretriz que a 

promulgação do plano diretor pode auxiliar nos aspectos que regulamentam a questão da 

habitação e toda a sua problemática. 

 

4.2.2. Legislação Estadual de Promoção Habitacional 
 

Há um amplo conjunto de leis estaduais que estabelecem regras para a promoção 

habitacional no estado de São Paulo e orientam a vinculação aos programas executados 

pelo estado de São Paulo pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento habitacional e 
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Urbano) para a produção e gestão de moradias. De certa forma, o governo estadual 

paulista assumiu um rol até extenso de mecanismos e programas, instituídos por lei e isto 

já representa um avanço, do ponto de vista institucional. Desde 1989, o estado vem 

promulgando leis que estabelecem o acréscimo de um ponto percentual à alíquota de 

17% prevista na Lei 6734/89 destinado a programas habitacionais. A última edição deste 

tipo de legislação foi em 2007, com a promulgação da Lei 12.786/07, que prorrogou 

até 31 de dezembro de 2008 a elevação deste um ponto percentual, prevista 

anteriormente na lei 11.601/2003. Curioso observar que ao estipularem prazos de 

validade, estas leis têm que ser editadas anualmente, revelando que não se trata de uma 

garantia plena. Cabe ressaltar ainda, que diferentemente dos primeiros anos, quando 

havia regras claras quanto à aplicação de recursos em programas habitacionais pela 

CDHU, estabelecidos, inclusive por decretos estaduais (como os decretos 31.357/90 e 

33.119/91), esta lei não vinculou a aplicação deste percentual aos programas 

habitacionais, fazendo apenas uma referência à Lei 6.374/89. 

Em 1990, foi promulgada a Lei 6.756/1990, que criou o Fundo de 

Financiamento e Investimento para o Desenvolvimento Habitacional e Urbano, ao qual 

competia investir em projetos de assentamento humano destinados à geração de 

condições de vida adequadas à população de diferentes níveis de renda, viabilizando o 

acesso à habitação e serviços urbanos. A Instituição de um Conselho de Orientação, 

definição dos recursos que constituem o Fundo, além das regras quanto à gestão 

patrimonial foram assuntos tratados por esta lei. Recentemente, a Lei 12.801/2008 

autorizou o Poder Executivo a adotar medidas visando à participação do Estado no 

Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS, criando, além disso, o 

Conselho de Habitação (CEH), o Fundo Paulista de Habitação de Interesse Social (FPHIS) 

e o Fundo Garantidor Habitacional (FGH). Esta lei não revogou a lei de 1990, o que 

suscita dúvidas em relação à sua vigência. O fato é, porém, que a nova lei insere-se no 

marco jurídico federal, o que representa um avanço do ponto de vista do arranjo 

institucional e da aplicação de medidas para a construção do pacto federativo entre 

União, estados e municípios nas políticas relacionadas à habitação. 

São vários os destaques desta lei. Primeiro, determina que a participação do 

estado no SNHIS será direcionado ao atendimento da população de baixo poder 
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aquisitivo, enquadrada na renda familiar de até 5 salários mínimos. O atendimento a 

famílias com renda de até 10 salários mínimos será permitida, desde que não ultrapasse 

20% do total do orçamento da Secretaria de Habitação e da CDHU. Segundo, a lei dirige 

a participação do estado no SNHIS mediante o estabelecimento de planos estadual e 

municipais, devendo os programas e ações serem incluídos nos Planos Plurianuais (PPAs), 

leis de diretrizes orçamentárias (LDOs) e leis orçamentárias anuais (LOAs). Terceiro, a lei 

criou o Conselho com atribuições específicas, inclusive de propor programas e ações para 

o desenvolvimento da política estadual de habitação de interesse social, acompanhar a 

implantação de programas e ações desta natureza, promover a cooperação entre as 

várias esferas de governo, incentivar, estruturar e fortalecer os conselhos voltados à 

política habitacional, ampliar os mecanismos de controle social sobre as políticas de 

habitação, além de outras medidas de interesse para a promoção habitacional do estado 

de São Paulo. Quarto, criou o Fundo Paulista de Habitação de Interesse Social, 

explicitando os recursos que farão parte, dentre os quais recursos de dotações 

orçamentárias anuais que lhe forem atribuídas, recursos do FNHIS, além de outros. 

Interessante notar que, além da criação de um Conselho, a lei criou um Conselho Gestor 

deste Fundo, com participação paritária entre membros do executivo estadual e da 

sociedade civil, neste caso com poder deliberativo para as diretrizes de aplicação do 

Fundo. Quinto, criou o Fundo Garantidor Habitacional, cujos recursos serão utilizados 

para garantir risco de crédito e de performance, equalizar taxas de juros, conceder aval e 

apoiar operações de securitização. 

No tocante à aplicação do Fundo Paulista de Habitação de Interesse Social, 

algumas disposições tocam diretamente sobre decisões municipais e revelam, assim como 

naquelas disposições traçadas pela União, a importância de um planejamento municipal 

instituído e de um arranjo institucional minimamente estruturado. Assim é que o artigo 14 

manda que os recursos do FPHIS em áreas urbanas submetam-se à política de 

desenvolvimento urbano expressa no plano diretor aprovado. O parágrafo único deste 

artigo orienta a prioridade de atendimento aos municípios que disponham de fundos e 

conselhos de habitação, desenvolvam planos municipais ou regionais de habitação de 

interesse social, bem como adotem medidas e mecanismos que agilizem a aprovação e 

regularização de empreendimentos habitacionais de interesse social. Neste caso, os 
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chamados agentes promotores também podem estar envolvidos, entendidos como 

fundações, sindicatos, associações comunitárias, cooperativas habitacionais, empresas 

municipais de habitação ou quaisquer outras entidades públicas ou privadas que 

desempenham atividades na área habitacional. 

O rol de possibilidades na utilização destes recursos é bastante amplo e abriga, de 

certa forma, o conjunto de programas variados instituídos pelo governo do estado por lei 

ou decreto, ao longo das décadas de 1990 e 2000. A lei 9.142/95 dispôs sobre o 

financiamento e desenvolvimento de programas habitacionais sociais destinados à 

população de baixa renda, incluindo a construção de moradias; a produção de lotes 

urbanizados; a urbanização de favelas; a intervenção em cortiços e em habitações 

coletivas de aluguel; a reforma e recuperação de unidades habitacionais e a construção 

ou reforma de equipamentos comunitários vinculados aos projetos habitacionais. 

Posteriormente, a Lei 9788/97 criou o Programa Cooperativo para a Construção de 

casas Populares; o Decreto 43.132/98 instituiu o Programa de Atuação em Cortiços 

(PAC); a Lei 10.365/99 autorizou o Estado a implantar o Programa de Locação Social 

(ainda que não vinculado à formação de um parque público de locação); o Decreto 

44.782/00 instituiu o Programa de Lote Social Urbanizado (PROLURB); a Lei 11.330/02, 

que dispôs sobre a ampliação da área de intervenção do Programa de Atuação em 

Cortiços (PAC); o Decreto 48.982/04 criou o programa de Crédito para a Compra de 

Terra, visando a construção de casas populares; a Lei 12.148/05 que instituiu a Política 

de Incentivo e Apoio à Ação Comunitária em Condomínios e Conjuntos Habitacionais do 

Estado e o Decreto 52.050/07 que instituiu o Programa de Regularização de Núcleos 

Habitacionais (públicos ou privados)  - Cidade Legal. 

É neste contexto que a Lei 12.801/08 compreende um amplo conjunto de ações 

que poderão ser financiados com os recursos do Fundo, quais sejam: a aquisição, 

locação, arrendamento, construção, conclusão, ampliação, melhoria, reforma de 

unidades habitacionais em áreas urbanas e rurais; a aquisição de terrenos destinados à 

implantação de intervenções habitacionais; a produção e financiamento de lotes 

urbanizados; a produção e financiamento de empreendimentos habitacionais dotados de 

infra-estrutura urbana básica e equipamentos comunitários; a  regularização fundiária e 

urbanística de áreas caracterizadas de interesse social; a urbanização ou reurbanização 
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de áreas degradadas ou assentamentos informais; a produção de equipamentos 

comunitários; o investimento em obras e serviços de saneamento básico, infra-estrutura e 

equipamentos urbanos, complementares aos atendimentos habitacionais de interesse 

social; a aquisição de materiais para construção, ampliação e reforma de moradias em 

processos de regularização; a recuperação ou construção de imóveis em áreas 

encortiçadas ou deterioradas, centrais ou periféricas, para fins habitacionais de interesse 

social; o repasse de recursos aos agentes financeiros e  promotores e aos fundos 

municipais e regionais, visando a sua aplicação em programas e ações aprovadas pelo 

Conselho Gestor do FPHIS; a concessão de subsídios, observadas as normas pertinentes e 

os limites orçamentários estabelecidos; a constituição de contrapartidas, para viabilizar a 

completa realização dos programas implementados com recursos do FPHIS; o 

ressarcimento dos custos operacionais do agente operador. 

Diante deste montante de ações possíveis, caberá aos municípios organizarem-se 

institucionalmente, segundo as regras estabelecidas pela lei para que possam adquirir 

recursos necessários a realizá-las, questão que passa efetivamente pelo estabelecimento 

de diretrizes a serem traçadas pelo plano de habitação local e pela constituição de um 

arcabouço jurídico-institucional que seja condizente com a estrutura instituída pelo Estado. 

Além disso, a participação de Osasco nos recursos do governo estadual passará 

efetivamente, também, por um esforço de gestão entre as partes para que os entraves 

políticos não predominem sobre as decisões legais. 

 

4.3. Legislação Municipal 

Para que se possa analisar adequadamente a legislação municipal em Osasco, 

devemos considerar o conjunto das leis que compõem o marco regulatório referente à 

política urbana e de habitação. Serão analisadas, portanto as leis: 

� Plano de Diretor de 2004 – Lei nº 125/2004 

� Minuta de revisão do PD de 2012 

� LUOPS de 1978 e alteração de Lei nº 214/2011 

� Código de Obras de nº 1025/1971 

� Lei que regulamenta as ZEIS de nº152/2006 

� Decreto que regulamenta o licenciamento HIS e HMP em ZEIS de 2007 
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� Lei Desafetação de 4059/2006  

� Leis das Operações Urbanas Tietê 

� Lei da Outorga Onerosa de nº 171/2008  

 

Este conjunto abrange os instrumentos de regulação urbanística para toda a cidade 

com o Plano Diretor,  Leis de Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo e Código de 

Obras, e é complementado pela lei que regulamenta as ZEIS, pelas leis que 

regulamentam as operações urbanas e pela Lei da Outorga Onerosa. 

Em relação ao Plano Diretor iremos analisar o plano vigente, de 2004 e a minuta 

de revisão deste plano que está sendo discutida pelo governo em 2012.  

    

A Política Habitacional na minuta de Revisão do Plano Diretor Estratégico de OsascoA Política Habitacional na minuta de Revisão do Plano Diretor Estratégico de OsascoA Política Habitacional na minuta de Revisão do Plano Diretor Estratégico de OsascoA Política Habitacional na minuta de Revisão do Plano Diretor Estratégico de Osasco    

 O novo PL de revisão do Plano Diretor de Osasco está organizado em sete títulos: 

I – Da Conceituação, Finalidade, Abrangência, Princípios e Objetivos Gerais do Plano 

Diretor Estratégico; II - Da Função Social Da Propriedade Urbana; III- Das Políticas 

Públicas Objetivos, Diretrizes e Ações; IV- Do Macrozoneamento; V- Dos Instrumentos de 

Gestão Urbana e Ambiental; VI- Da Gestão Democrática Do Sistema de Planejamento 

Urbano; VII- Das Disposições Gerais e Transitórias. Nesta minuta de revisão do Plano 

Diretor Estratégico de Osasco  que vem sendo discutida entre o governo e a sociedade, o 

texto situa a política habitacional como tema central da discussão sobre a cidade, 

introduzindo os conceitos e instrumentos do Estatuto da Cidade (lei Federal nº 10.257 de 

2001) como principal referencia legal  na estruturação do novo plano. Esta constatação 

evidencia-se já no capítulo III conforme relacionamos a seguir. 

No capítulo III do Título I o PL apresenta os princípios e objetivosprincípios e objetivosprincípios e objetivosprincípios e objetivos que regem o 

plano, quais sejam: a justiça social e a redução das desigualdades sociais e regionais; a 

inclusão social; o direito a cidade para todos; o respeito às funções sociais da cidade e à 

função social da propriedade; o direito universal à moradia digna; a universalização da 

mobilidade e acessibilidade; a prioridade ao transporte coletivo; a preservação e 

recuperação do ambiente natural; o fortalecimento do setor público e a participação da 

população nos processos de decisão, planejamento e gestão. Em parte todos os princípios 

citados acima se relacionam com a questão habitacional de interesse social. 
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Elevar a qualidade de vida da população é um dos objetivos do novo PL, 

especialmente relacionada no referido texto à elevação da qualidade das condições 

habitacionais, de infraestrutura e dos serviços públicos, promovendo assim a inclusão 

social e reduzindo as desigualdades que atingem diferentes camadas da população. No 

artigo 5º o texto inclui como objetivos do plano a democratização do acesso a terra e à 

habitação, estimulando a realização de empreendimentos destinados à população de 

baixa renda e também a prevenção do uso especulativo da terra como reserva de valor. 

Garantir a justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes das obras e serviços de 

infraestrutura urbana vêm na sequência como um dos objetivos do novo plano diretor. 

No título II, o texto define que a função social da propriedade urbana, deverá 

subordinar-se às exigências fundamentais de ordenação da cidade, compreendendo assim 

a elaboração de políticas habitacionais e garantindo o acesso à moradia digna e em seu 

artigo 8º explicita os critérios para avaliar se um terreno ou gleba cumpre ou não sua 

função social,  submetendo os imóveis e terrenos não utilizados ou subutilizados às 

penalidades do parcelamento ou edificação compulsório (um ano após a notificação), a 

aplicação do imposto progressivo no tempo (no prazo de dois anos) e a desapropriação 

com pagamento mediante títulos da dívida pública (em até dez anos). 

A partir do Título III o texto passa a tratar de cada política setorial de forma 

distinta, atribuindo a cada uma delas, objetivos, diretrizes e ações. O primeiro capítulo 

trata da Política de Desenvolvimento Urbano. A Política Habitacional (seção III) integra a 

Política de Desenvolvimento Urbano, assim como a Urbanização e Uso do Solo (seção I), 

a Mobilidade Sustentável (seção II), a Circulação Viária  e de Transportes (seção IV), as 

Áreas Públicas (seção V), a Paisagem Urbana (seção VI) e a Infraestrutura e Serviços 

Públicos (seção VII). Importante destacar que toda a Política de Desenvolvimento Urbano 

foi concebida de forma integrada com a questão habitacional, articulando as políticas 

setoriais acima citadas, propondo a redução das desigualdades sócio territoriais existentes 

na cidade de Osasco, a partir da melhoria das condições urbanas, que inclui aspectos 

relacionados não somente a melhoria da habitação, mas também o acesso desta 

população aos serviços que a cidade oferece como infraestrutura, equipamentos, 

transporte, lazer. 
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A seção IIIseção IIIseção IIIseção III, da Habitaçãoda Habitaçãoda Habitaçãoda Habitação, se inicia afirmando como objetivo da Política 

Habitacional no município articular a política habitacional de interesse social com as 

políticas sociais e buscar parcerias e convênios com o poder público Estadual e Federal 

para viabilizar a produção de Habitações de Interesse Social, garantindo o direito a 

moradia com infraestrutura para promover a inclusão social das famílias de baixa renda.  

No Artigo nº 35 foram incluídas as diretrizes da Política Habitacional que são: 

 I  -  A garantia de informação atualizada sobre a situação habitacional do 

Município, especialmente em relação ao déficit e às necessidades habitacionais;  

II  -  O desenvolvimento de projetos habitacionais que considerem as características 

da população local, suas formas de organização, condições físicas e econômicas;  

III - A priorização, nos programas habitacionais coordenados ou financiados pelo 

Município, do atendimento à população de baixa renda residente em imóveis ou áreas 

insalubres e de risco;  

IV  -  A consolidação da moradia social nas áreas centrais, mediante a ação 

conjunta da Administração Pública Municipal com a população e com os Poderes Público 

Estadual e Federal, contribuindo para os programas de reabilitação dessas áreas, 

compatibilizando-as com a inclusão social e urbana da população de baixa renda que 

habita a região ou nela trabalha, de modo a evitar sua expulsão;  

V  -  O estímulo à realização de parcerias com universidades e institutos de 

pesquisa para desenvolvimento de alternativas de menor custo e maior qualidade e 

produtividade das edificações residenciais;  

VI  -  O estímulo às alternativas de associação ou cooperação entre moradores 

para a efetivação de programas habitacionais, incentivando a produção cooperativada, a 

participação social e a autogestão como controle social sobre o processo produtivo e 

medida para o barateamento dos custos habitacionais e de infraestrutura;  

VII  -  A intervenção nas habitações coletivas de aluguel por meio da reciclagem e 

requalificação de edifícios subutilizados;  

VIII  -  O acesso e a manutenção das famílias de baixa renda nos programas e 

financiamentos públicos de habitação de interesse social;  
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XIX- A produção, nas regiões centrais da Cidade dotadas de infraestrutura, de 

unidades habitacionais em áreas vazias ou subutilizadas, e a recuperação de edifícios 

vazios  ou subutilizados, para a população de baixa e média renda;  

X  –  O desenvolvimento de programas de melhoria da qualidade de vida dos 

moradores de habitações de interesse social, com foco nas unidades habitacionais, na 

infraestrutura urbana e nos equipamentos públicos, na geração de emprego e renda, na 

valorização do espaço público, de forma integrada para o desenvolvimento das 

comunidades;  

XI  -  A facilitação do acesso da população de baixa renda à moradia, por meio de 

mecanismos de financiamento de longo prazo, investimento de recursos orçamentários a 

fundo perdido, permissão de uso e subsídio direto, pessoal, intransferível e temporário na 

aquisição ou locação social;  

XII - A otimização da infraestrutura e a redução dos custos de urbanização dos 

programas habitacionais;  

XIII  -  A promoção do acesso à terra urbanizada para viabilizar Programas 

Habitacionais de Interesse Social;  

XIV  -  A promoção da regularização física e fundiária de assentamentos já 

consolidados e das unidades construídas, garantindo moradia digna às famílias de baixa 

renda;   

XV  -  A produção de unidades habitacionais para a população de baixa renda, 

com qualidade e conforto, assegurando níveis adequados de acessibilidade, de serviços de 

infraestrutura básica, equipamentos sociais, de educação, saúde, cultura, assistência 

social, segurança, abastecimento e esportes, lazer e recreação;  

XVI  -  A requalificação de áreas de cortiços e urbanização de favelas por meio de 

ações integradas com outros órgãos da Prefeitura, do Estado e do Governo Federal;  

XVII -  A intervenção em áreas degradadas e de risco, de modo a garantir a 

integridade física, o direito à moradia e a recuperação da qualidade ambiental dessas 

áreas;  

XVIII  -  A articulação da  prefeitura municipal com as instâncias estadual e federal 

de governo no setor de habitação, buscando otimizar e potencializar suas ações;  
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XIX  -  A consolidação do Conselho Municipal de Habitação e demais instâncias de 

participação do setor como as Conferências Municipais de Habitação e o Orçamento 

Participativo;  

XX - O estímulo à participação e ao controle social na definição das políticas e 

prioridades da produção habitacional;  

XXI  -  A promoção, no caso de necessidade de remoção de área de risco ou de 

desadensamento por necessidade de obra de urbanização, do atendimento habitacional 

das famílias a serem removidas, preferencialmente na mesma região ou, na 

impossibilidade, em outro local, com a participação das famílias no processo de decisão.  

XXII  -  A utilização de parte dos recursos provenientes da valorização imobiliária 

em programas habitacionais de interesse social nas áreas bem dotadas de infraestrutura e 

serviços urbanos;  

XXIII  -  O respeito ao meio ambiente, buscando adotar tecnologias de projeto, 

construção e manutenção dos empreendimentos habitacionais voltadas para os princípios 

do desenvolvimento sustentável, incluindo-se alternativas de conservação de água e de 

disposição de resíduos sólidos, além de recuperação de áreas verdes, preservação 

ambiental e de reciclagem dos resíduos inerentes aos empreendimentos;  

XXIV -  A garantia, nos programas habitacionais, de atividades conjuntas de 

proteção ao meio ambiente e de educação ambiental, de modo a assegurar a não 

ocupação e a preservação das áreas de mananciais e a não-ocupação das áreas de risco 

e dos  espaços destinados a bens de uso comum da população, através de parcerias de 

órgãos de governo e organizações não governamentais;  

XXV - A promoção da captação e o gerenciamento de recursos provenientes de 

fontes externas ao Município, privadas ou governamentais para os fins citados nesse 

capítulo;  

XXVI  -  O impedimento da ocupação irregular de novas áreas mediante a 

aplicação de normas e de instrumentos urbanísticos e de fiscalização;  

XXVII  -  A  promoção de serviços de assessoria técnica, jurídica, ambiental, social e 

urbanística gratuita a indivíduos, entidades, grupos comunitários e movimentos na área de 

habitação de interesse social, no sentido de promover a inclusão social desta população;  
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XXVIII -  O estabelecimento de parâmetros físicos de moradia social, índices 

urbanísticos e de procedimentos de aprovação de projetos, de forma a facilitar a produção 

habitacional pela iniciativa privada;  

§ 1º - Como melhoria das moradias entendem-se programas e projetos que 

intervenham em situações habitacionais precárias para a garantir condições dignas de 

habitabilidade.  

§ 2º  -  Como produção de novas moradias entende-se a provisão de novas 

unidades em empreendimentos habitacionais e a adequação de edificações existentes, 

para fins habitacionais.  

§ 3º  -  Lei municipal estabelecerá os equipamentos mínimos necessários à 

implantação dos empreendimentos habitacionais de interesse social  

 É a partir destas diretrizes gerais  definidas para a Política Habitacional do 

município no novo Plano Diretor de Osasco que o Plano de Habitação se estrutura. Parte 

destes pressupostos irão embasar as estratégias de ação e também o conteúdo dos 

programas habitacionais a serem criados pelo Plano de Habitação tanto no que diz 

respeito a provisão habitacional, quanto as ações de urbanização de favelas. 

O PL do novo Plano Diretor avança elencando algumas ações estratégicasações estratégicasações estratégicasações estratégicas da 

Política de Habitação (Artigo nº 36) que também serão incorporadas pelo Plano de 

Habitação do município. A própria elaboração do Plano de Habitação foi incluída como 

uma ação estratégica. São estas as ações previstas: 

I -  Realizar o diagnóstico das condições de moradia no Município identificando 

seus diferentes aspectos, de forma a quantificar e qualificar os problemas relativos às 

moradias em situação de risco, loteamentos irregulares, favelas, cortiços, co-habitações e 

casas de cômodos, além de áreas que apresentam ocorrências de epidemias,  ou com alto 

índice de homicídios, com solo contaminado ou de interesse para preservação ambiental 

ocupadas por moradia em bairros com carência de infra-estrutura, serviços e 

equipamentos;  

II - Buscar a integração dos três níveis de governo para a formulação de um plano 

de ação conjunta para a promoção de Habitação de Interesse Social no Município;  

III  -  Reformar imóveis da Prefeitura destinados a programas de locação social;   
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IV  -  Divulgar, de forma acessível, a legislação pertinente a empreendimentos e 

projetos habitacionais;  

V  -  Agilizar a aprovação dos empreendimentos de interesse social estabelecendo 

acordos de cooperação técnica entre os órgãos envolvidos; 

VI  -  Apoiar a formação de técnicos na área de habitação, estabelecendo parcerias 

com universidades, centros de pesquisa tecnológica, entidades de classe, iniciativa privada 

e organizações não-governamentais;  

VII - Atuar em conjunto com o Estado, a União e a Caixa Econômica Federal  para 

a criação de um banco de dados de uso compartilhado com informações sobre a 

demanda e oferta de moradias, programas de financiamento, custos de produção e 

projetos;  

VIII  -  Elaborar o Plano Municipal de Habitação, com participação social e que 

considere:  

a) O diagnóstico das condições de moradia no Município;  

b) A articulação com os planos e programas da região metropolitana; 

c) A definição de metas de atendimento da demanda;  

d)  A definição de diretrizes e a identificação de demandas por região, subsidiando 

a formulação dos planos regionais;  

XIX - Investir no sistema de fiscalização integrado nas áreas de preservação e 

proteção ambiental constantes deste plano, de forma a impedir o surgimento de 

ocupações irregulares;  

X  -  Realizar, periodicamente, as Conferências Municipais de Habitação para 

definição da política municipal de habitação, e para fortalecer o Conselho Municipal 

Política Urbana e Habitação, democrático e representativo, que administre os recursos 

destinados à moradia em São Paulo.  

XI -  Compatibilizar a legislação de Habitação de Interesse Social  -  HIS com as 

diretrizes estabelecidas neste plano;  

XII  -  Reservar parcela das unidades habitacionais para o atendimento aos idosos, 

aos portadores de necessidades especiais e à população em situação de rua;  

XIII  -  Aplicar nas Zonas Especiais de Interesse Social  –  ZEIS, os instrumentos 

relativos à regularização fundiária e, quando couber, a concessão especial para fim de 



   

   PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO 

   ESTADO DE SÃO PAULO 

   SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

111  
 

moradia, previstos na Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da 

Cidade;   

XIV  -  Nas Operações Urbanas priorizar  o atendimento  habitacional às famílias 

de baixa renda, que venham a ser removidas em função das obras previstas no respectivo 

Programa de Intervenções, devendo preferencialmente, ser assentadas no perímetro dessas 

operações, nas proximidades ou, na impossibilidade destas opções, em outro local a ser 

estabelecido com a participação das famílias;  

XV  -  Implementar subsídio direto, pessoal, intransferível e temporário na aquisição 

ou locação social, bem como criar instrumentos que possibilitem a inserção de todos os 

segmentos da população no mercado imobiliário; 

Alguns programas habitacionais já podem ser extraídos do texto do novo plano 

diretor quais sejam: programa de assistência técnica, programa de locação social, 

programa de recuperação de cortiços, programa de melhoria habitacional bem como os 

programas de provisão habitacional e urbanização e regularização já em curso.  O texto 

ressalta a importância da produção cooperativada e da autogestão, bem como enfatiza a 

preocupação em estabelecer parcerias com universidade e institutos de pesquisa no intuito 

de desenvolver alternativas de menor custo e atingir maior produtividade na construção. A 

preocupação com a qualidade dos projetos habitacionais é explicitada no texto e também 

se coloca como premissa o remanejamento como alternativa nos processos de 

urbanização: “.... no caso de necessidade de remoção .... o atendimento habitacional das 

famílias” deverá se dar na área ou “na mesma região ... com a participação das famílias 

nos processo de decisão”. A gestão da política de habitação deverá se dar por meio do 

Conselho de Habitação, seu Fundo e através da Conferencias municipais de Habitação 

que periodicamente deverão ser realizadas no município. A estratégia prevista para 

aquisição de terrenos e ampliação de recursos para habitação fica garantida pela 

utilização de parte dos recursos provenientes da valorização imobiliária, com a 

implementação dos instrumentos do Estatuto da Cidade  (no caso da iniciativa privada) e 

também pela captação de recursos provenientes do Estado e da União. A inserção da 

iniciativa privada na política habitacional também deverá ser incentivada pelo 

estabelecimento de parâmetros, índices urbanísticos e procedimentos de aprovação 
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especiais, desde que garantidas condições dignas de habitabilidade, e com o mínimo de 

equipamentos necessários.  

 De forma complementar à seção III que trata especificamente da Habitação, 

seguem-se as demais seções do Capítulo I do Título III referente a Política de 

Desenvolvimento Urbano, no tocante a introdução de questões complementares a 

moradia em si, relativas ao atendimento da população moradora dos assentamentos 

precários como parte de uma ampla política de desenvolvimento urbano justa e 

includente, proposta para toda a extensão territorial do município. 

Algumas questões merecem destaque. Em primeiro lugar, antes mesmo de 

introduzir o tema da habitação, o texto inclui como uma das ações estratégias da Política 

de Desenvolvimento Urbano a regularização dos parcelamentos urbanos, e a 

regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda, 

dotando-as de infraestrutura básica. Introduz já nesse item a necessidade de uma ação no 

sentido de estabelecer regras especiais que permitam a regularização fundiária, 

urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, considerando a situação sócio 

econômica da população. A simplificação e revisão da legislação de parcelamento, uso e 

ocupação do solo também é uma preocupação no sentido de aproximar cada vez mais a 

cidade formal (da lei) da cidade real estruturada à margem da lei, que no caso de  

Osasco corresponde a maior parte do seu território ocupado. A incorporação da iniciativa 

privada no financiamento dos custos de urbanização e ampliação dos espaços públicos 

também beneficiará de forma expressiva as parcelas da população que residem em 

assentamentos precários, tendo em vista os altos investimentos que envolvem a melhoria 

da infraestrutura urbana no município de Osasco e a impossibilidade de custeio destas 

despesas pelos moradores dos assentamentos precários ou somente pela prefeitura.  

Na seção I que trata Da Urbanização e Uso do Solo o texto retrata a preocupação 

em evitar o processo de esvaziamento populacional da área mais urbanizada da cidade e 

como uma das suas diretrizes inclui a recuperação dos recursos advindos da valorização 

imobiliária por meio da utilização dos instrumentos de gestão urbana previstos no Estatuto 

da Cidade. Prevê também a criação de espaços públicos em áreas precárias e ressalta a 

importância da regularização fundiária e urbanística dos assentamentos precários. O 

desenvolvimento de um programa de assessoria técnica urbanística, social e jurídica para 
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a população de baixa renda que habita as moradias precárias e irregulares também está 

no rol de diretrizes da Política de Uso do Solo do novo plano diretor. A política prevê 

também a urbanização, requalificação e regularização de favelas, loteamentos irregulares 

e cortiços visando sua integração nos diferentes bairros. São ações da política de 

Urbanização e Uso do Solo o desenvolvimento e implementação dos Planos de 

Urbanização em Zonas Especiais de Interesse Social associada a melhoria da fiscalização 

como forma de impedir o surgimento de novos assentamentos precários e irregulares na 

cidade. Desta forma a política habitacional associa-se de forma definitiva a política de 

desenvolvimento urbano da cidade, deixando de ser apenas um apêndice. Na subseção II 

o texto trata da estruturação de centralidades, tema este de fundamental importância para 

garantir a inserção urbana plena dos assentamentos precários na cidade, que paralelo as 

ações de urbanização interna do assentamento, transforma em bairro estas áreas, 

evitando o que o texto chama de isolamento urbano.  

Na seção V o texto trata das Áreas Públicas. Neste sentido tanto garante o direito 

a regularização fundiária dos assentamentos quanto destaca a necessidade de 

manutenção e preservação das áreas públicas ainda não ocupadas, como forma de 

viabilizar nestas áreas a implantação de equipamentos sociais escassos e necessários para 

a população. Há a preocupação em ampliar os espaços arborizados da cidade para o 

uso coletivo de lazer. Um Plano de Gestão das áreas Públicas deverá ser elaborado no 

intuito de identificar a necessidade de aquisição de novas áreas públicas para a instalação 

de equipamentos sociais. Rever as cessões e permissões de uso é uma das ações previstas 

no referido PL do novo Plano Diretor, no sentido de compatibilizar seu uso as 

necessidades da Cidade e ou adequar as contrapartidas reparando irregularidades. 

Em relação a Infraestrutura a preocupação central colocada em relação aos 

assentamentos precários situa-se na pavimentação para as Zonas Especiais de Interesse 

Social e isso se dá a luz do objetivo de assegurar a equidade na distribuição territorial dos 

serviços e a necessidade de universalização do acesso a infraestrutura. 

 Quanto ao desenvolvimento econômico o texto ressalta a importância do incentivo 

a formação de cooperativas guardando as devidas restrições ao impacto causado pelo 

transito de grande porte que cruza a cidade, sem controle, o transporte de carga que 

utiliza a cidade como área de transbordo. Para tanto, o Macrozoneamento segrega a 
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atividade econômica de maior porte nas regiões da cidade servidas por conexões viárias  

e acesso regionais adequados como as margens das rodovias e o entorno do Rodoanel. 

Estas preocupações são destacadas no Capítulo II que trata do Desenvolvimento 

Econômico e Social. 

No capítulo III, do Desenvolvimento Humano e Qualidade de Vida o texto introduz 

logo em seu primeiro artigo, Artigo nº 61, a preocupação com o combate a exclusão 

social e a redução das desigualdades, e portanto, segue reforçando sobre a necessidade 

da urbanização de praças para o uso de lazer, bem como também propõe ampliar os 

programas habitação social como forma de diminuir o déficit de moradias. 

O objetivo de combate a exclusão socioterritorial permeia todo o texto do PL, 

independente da especificidade da política tratada em cada capítulo. No âmbito da 

política de assistência social insere-se a problemática relativa a população de rua, para a 

qual se deverá oferecer programas de moradia temporárias, em casos emergenciais. 

Como parte ainda do Título III, em seu Capítulo IV, Do Meio Ambiente, destaque 

se faz na relação entre habitação social e a política ambiental, pelo fato de muitas favelas 

ocuparem áreas de preservação permanente, beiras de córrego, nascentes e áreas verdes 

públicas que atualmente dão lugar a inúmeras moradias. Para o controle de cheias que 

necessita de áreas permeáveis, propõe este PL a despavimentação de áreas e o estímulo a 

arborização da cidade. É importante dizer que a incorporação desta diretriz nos projetos 

de urbanização de favelas pode contribuir enormemente para a recuperação ambiental 

do conjunto da cidade. A reversão de processos de degradação nos mananciais citada no 

Artigo nº 97 e a recuperação de nascentes deverão integrar as diretrizes dos novos 

projetos de urbanização de favelas, em se tratando da tomada de decisão em relação as 

inúmeras alternativas de desenho existentes em cada caso. Para tanto, o controle social 

das condições gerais de produção de água deverá ser compartilhado com a população 

moradora das favelas e loteamentos precários para que possa se legitimar. 

A universalização do acesso ao saneamento básico também tem interferência 

direta com a política de habitação, bem como a drenagem urbana, conforme comentado 

acima. 

No Título IV, Do Macrozoneamento, o plano divide o território em três grandes 

macrozonas: 
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� Macrozona de Interesse Ambiental (MZIA); 

� Macrozona de Desenvolvimento Econômico (MZDE); 

� Macrozona de Urbanização e Consolidação (MZUC). 

    
Mapa Mapa Mapa Mapa 4.1.4.1.4.1.4.1.    Marcozoneamento PropostoMarcozoneamento PropostoMarcozoneamento PropostoMarcozoneamento Proposto    

    

 

 

 Esta setorização define o que será priorizado em cada uma das macrozonas. A 

Macrozona de Interesse Ambiental abrange duas grandes áreas, notadamente localizadas 

nos extremos norte e sul do município. Foi nesses locais que a cidade conseguiu conservar 
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seus mais importantes remanescentes vegetais. Também são estas áreas repletas de 

nascentes e responsáveis pela produção de água para parte da cidade. Nestas áreas a 

diretriz é preservar e, portanto conter a expansão urbana. Parques deverão ser 

implantados para garantir a manutenção do patrimônio ambiental.  

Já a Macrozona de Urbanização e Consolidação compreende a maior porção 

territorial, e nessa grande área de ocupação heterogênea a proposta é consolidar o 

desenvolvimento dos bairros que já possuem boa qualidade de vida, e promover a 

urbanização qualificada dos bairros precários. Em relação aos assentamentos precários a 

proposta é permitir a regularização e a urbanização e estimular a construção de 

empreendimentos habitacionais de interesse social. 

Se por um lado o novo projeto de lei da revisão do Plano Diretor de Osasco não 

inclui a alteração dos parâmetros de uso e ocupação do solo, ele inclui em seu Artigo nº 

116 as diretrizes que pautarão a revisão futura da Legislação de Uso e Ocupação do 

Solo.  Com base nestas diretrizes pode se concluir que a nova LUOS deverá se estruturar 

a partir de parâmetros de incomodidade que considerarão: impacto urbanístico, poluição 

sonora, atmosférica, hídrica e por resíduos sólidos, vibração, periculosidade e geração de 

tráfego. Para a lei de parcelamento do solo, o plano diretor propõe como parâmetros 

considerar aspectos como topografia, drenagem, solo, vegetação e paisagem como 

condições a serem analisadas quando da aprovação de um novo loteamento ou 

desmembramento. Contrapartidas de interesse público também estão previstas, podendo 

assim alterar coeficientes de aproveitamento em casos específicos e assim resultando em 

contrapartidas financeiras para a prefeitura. Sendo assim a nova lei estabelecerá 

coeficientes mínimos, básicos e máximos para cada zona de ocupação. Volumetria e 

gabarito serão controlados pelo novo zoneamento. 

Na seção II do Capítulo I do Título IV o PL apresenta as Diretrizes para a 

Regularização de Assentamentos Precários, Conjuntos habitacionais, Loteamentos e 

Edificações remetendo o texto à uma legislação específica que definirá normas técnicas e 

procedimentos para regularizar parcelamentos do solo implantados irregularmente, 

empreendimentos habitacionais promovidos pela administração pública direta e indireta, 

assentamentos informais e edificações executadas e utilizadas em desacordo com a 

legislação vigente. A garantia de assistência técnica também está prevista para a nova lei. 
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No Artigo nº 128 o PL relaciona o conteúdo mínimo necessário ao processo de 

regularização, que são: 

 

I  -  os requisitos urbanísticos e jurídicos necessários à regularização, com base na 

Lei Federal nº 6.766/79, com as alterações posteriores,  e os procedimentos 

administrativos respectivos;  

II - o estabelecimento de procedimentos que garantam os meios para exigir do 

loteador irregular o cumprimento de suas obrigações;  

III  -  a possibilidade da execução das obras e serviços necessários  à 

regularização pela Prefeitura ou associação de moradores, sem isentar o loteador das 

responsabilidades legalmente estabelecidas;  

IV  -  o estabelecimento de normas que garantam condições mínimas de 

acessibilidade, habitabilidade, saúde, segurança;  

V  -  o  percentual de áreas públicas a ser exigido e alternativas possíveis quando 

for comprovada a impossibilidade da destinação dessas;  

VI  –  A definição das ações de fiscalização necessárias para coibir a implantação 

de novos parcelamentos irregulares;  

VII  -  A previsão do parcelamento das dívidas acumuladas junto ao erário público 

como o Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, quando houver.   

No Artigo nº 129 o texto prevê que o Executivo poderá em alguns caso promover 

a regularização de empreendimentos habitacionais promovidos pela inciativa privada 

exigindo: 

I -  a formalização de compromisso do agente promotor para a desocupação das 

áreas públicas do projeto que estejam irregularmente ocupadas, com garantia de 

reassentamento das famílias, de acordo com  regras a serem estabelecidas;  

II  -  a execução pelo agente promotor das medidas de urbanização necessárias 

para a adequação e permanência da população nas áreas públicas do projeto que 

estejam irregularmente ocupadas, de acordo com diretrizes aprovadas pelo Executivo.  

Define-se no novo plano que é responsabilidade do Executivo urbanizar e 

promover a regularização fundiária dos assentamentos, incorporando-os ao tecido urbano 

regular, garantindo aos seus moradores condições dignas de moradia, acesso aos 



   

   PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO 

   ESTADO DE SÃO PAULO 

   SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

118  
 

serviços públicos essenciais e o direito ao uso do imóvel ocupado. A desafetação das 

áreas públicas municipais quando ocupada por população de baixa renda é prevista no 

PL, bem como a possibilidade do Executivo outorgar a concessão de uso especial para 

fins de moradia prevista no Estatuto da Cidade e na Medida Provisória nº 2220 de 2001. 

Em relação à urbanização de favelas, o PL em seu artigo nº 130 prevê a 

participação direta dos moradores em todas as etapas e os processos deverão priorizar o 

atendimento as famílias que moram em áreas de risco tornando público os critérios de 

priorização. As edificações também poderão ser regularizadas desde que não apresentem 

prejuízo ao coletivo obstruindo acessos, ocupando logradouros públicos ou faixas non 

aedifcandis. O instrumento da outorga onerosa poderá ser aplicado em alguns casos de 

regularização, naqueles cuja área final regularizada exceder o coeficiente de 

aproveitamento em vigor na época da construção. 

No Título V e a partir do Artigo nº 132 são introduzidos os Instrumentos de Gestão 

Urbana e Ambiental. Dos instrumentos indutores do uso social da propriedade que trata o 

Capítulo II, artigo nº 133, o executivo poderá exigir do proprietário do solo urbano não 

edificado, subutilizado ou não utilizado que promova seu adequado aproveitamento sob 

pena de aplicação sucessiva do parcelamento, edificação ou utilização compulsória, 

imposto predial e territorial urbano progressivo no tempo e a desapropriação com 

pagamento mediante títulos da dívida pública. O PL inclui de forma adequada o critério 

para classificação de imóveis nas categorias não utilizado (qualquer imóvel que mesmo 

edificado encontra-se abandonado a mais de dois anos), subutilizado (glebas ou terrenos 

com área superior a dois mil metros quadrados onde o coeficiente de aproveitamento não 

atingiu o mínimo) e não edificado (áreas superiores a 2 mil metros quadrados com 

coeficiente de aproveitamento utilizado seja igual a zero). 

Em relação ao direito de preempção a lei não delimita os terrenos. Prevê ainda 

que lei municipal baseada neste Plano diretor poderá definir novas áreas para sua 

aplicação. 

Para a devida aplicação do Outorga Onerosa do Direito de Construir o PL remete 

a lei municipal posterior a definição do cálculo da contrapartida financeira decorrente da 

aquisição de potencial construtivo, exceto na caso das Operações Urbanas onde ficam 

mantidos os critérios contidos em suas respectivas leis específicas que estão em vigor. O 
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PL, entretanto estabelece prazo para a elaboração da lei específica que definirá os 

procedimentos para a aplicação da outorga onerosa, que é de 180 dias após a 

promulgação do referido Plano Diretor. Também como forma de desvincular a aplicação 

da outorga da revisão da LUOS, o PL define em seu Artigo nº 221 que “ficam 

transformados em Coeficiente de Aproveitamento Básico os Coeficientes de 

Aproveitamento permitidos gratuitamente nas atuais zonas de uso”.  No caso das 

propriedades situadas na Macrozona de Interesse Ambiental, margens de córrego e em 

áreas enquadradas no Sistema de Áreas Verdes, será permitida a transferência do 

potencial construtivo de forma gradativa segundo lei específica. 

Quanto as Operações Urbanas, o PL demarca as áreas onde o instrumento será 

aplicado, sendo que três destas áreas já possuem leis específicas que as regulamentam: 

OUC Tietê e OUC Paiva Ramos. Importante destacar que a lei determina solução 

habitacional seja dada na própria área da operação. O PL fixa o prazo de 180 dias após 

a promulgação da lei para regulamentar todas as operações relativas aos CEPACs. 
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Mapa 4.2.Mapa 4.2.Mapa 4.2.Mapa 4.2.    Operações UrbanasOperações UrbanasOperações UrbanasOperações Urbanas    
    

 

 

O PL discorre também em seu Artigo nº 171 sobre o Fundo Municipal de 

Desenvolvimento Urbano e Habitacional, regido pelo Conselho Municipal de Política 

Urbana e Habitacional e criado pela Lei 4011/2006. Lei específica definirá os recursos 

que irão compor o Fundo Municipal de Política Urbana e Habitacional, cujo operador 

será a secretaria de Finanças e o executor a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento 

Urbano. 
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O PL institui também a concessão urbanística, os instrumentos de regularização 

fundiária, o Consórcio Imobiliário, o Direito de Superfície, o Relatório de Impacto 

Ambiental e de Vizinhança. 

 

No Título VI o PL discorre sobre o Sistema de Planejamento Urbano, o Sistema 

Municipal de Informações e o Sistema e Processo Municipal de Planejamento Urbano. 

Neste último, afirma que fazem parte do sistema também as leis de Uso e Ocupação do 

Solo, Código de Posturas, Leis de Projetos de Intervenção Urbana, Lei de Zoneamento 

Ambiental; Leis específicas para Operações Urbanas Consorciadas;  Plano de Circulação 

Viária e de Transportes; Plano de Habitação;  Plano de Recuperação das Áreas Verdes e 

Fundos de Vales; Regulamentação dos procedimentos para outorga onerosa; 

Regulamentação da notificação da utilização e parcelamento compulsórios;  

Regulamentação para notificação das áreas usucapidas; Regulamentação do Termo de 

Compromisso ambiental; Regulamentação dos procedimentos para avaliação ambiental 

estratégica. 

No artigo seguinte, Artigo nº 207 se compromete a encaminhar para a Câmara a 

Revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo, o Plano Municipal de Circulação Viária de e 

de Transporte e o Plano Municipal de Habitação.  Devem coordenar este sistema, as 

instâncias de participação popular especialmente o Conselho Municipal de Política 

Urbana e Habitacional.    

O novo plano diretor altera a demarcação das ZEIS, incluindo novos perímetros 

conforme mapa a seguir. 

 

    
    
    
    

        



   

   PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO 

   ESTADO DE SÃO PAULO 

   SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

122  
 

Mapa 4.3.Mapa 4.3.Mapa 4.3.Mapa 4.3.    Zonas Especiais de Interesse SocialZonas Especiais de Interesse SocialZonas Especiais de Interesse SocialZonas Especiais de Interesse Social    
    

 

    

As ZonasAs ZonasAs ZonasAs Zonas    Especiais de Interesse Social Especiais de Interesse Social Especiais de Interesse Social Especiais de Interesse Social (ZEIS)(ZEIS)(ZEIS)(ZEIS)    

As ZEIS foram instituídas em Osasco pelo Plano Diretor de 2004, Artigo nº 22. 

Foram criadas para serem regidas por um regime urbanístico especial conforme três 

categorias: 

ZEIS 1: terrenos vazios ou subutilizados, privados ou públicos, que por suas 

características especiais sejam destinados prioritariamente à promoção de habitação de 

interesse social; 
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ZEIS 2: favelas, invasões ou loteamentos sociais, em áreas públicas ou de interesse 

público, urbanizadas ou em processo de urbanização com prioridade para as áreas 

indicadas; 

ZEIS 3: loteamentos populares, incompletos ou carentes de infra-estrutura urbana, 

pendentes de regularização fundiária, assim como loteamentos irregulares os 

clandestinos, em ambos os casos, comprovadamente ocupados até 10 de julho de 2001, 

data da publicação do Estatuto da Cidade. 

A lei do Plano Diretor de 2004 remete a decretos do executivo a delimitação 

definitiva de cada ZEIS, bem como as diretrizes gerais de uso e ocupação do solo e a 

indicação dos programas a serem executados em cada área de ZEIS. 

Em 2006 a Lei Complementar nº 152a Lei Complementar nº 152a Lei Complementar nº 152a Lei Complementar nº 152 regulamentou a Lei Complementar nº 125, 

de  2004, que instituiu o Plano Diretor, no que tange às Zonas Especiais de Interesse 

Social e dispôs normas específicas para a produção de habitação de interesse social e 

habitação de mercado popular. Esta lei, por sua vez foi regulamentada em 2007 através 

do Decreto nº 9757 que definiu os procedimentos para o Licenciamento de Habitação de 

Interesse Social (HIS) e Habitação de Mercado Popular (HMP). 

A lei nº 152 de 2006 definiu primeiramente os objetivos das ZEIS e alterou as 

descrições das referidas ZEIS 1, 2 e 3 do Plano Diretor de 2004, conforme artigo nº 3 

estabelece: 

“Art. 3º As Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) dividem-se em três 

categorias:  

I - ZEIS-1: terrenos não edificados ou sub-utilizados, privados ou públicos, 

destinados à promoção de Habitação de Interesse Social - HIS, de acordo com as 

disposições da Seção II desta Lei Complementar;  

II - ZEIS-2: favelas, cortiços, assentamentos informais, urbanizados ou em processo 

de urbanização, situados em áreas públicas ou particulares;  

III - ZEIS-3: loteamentos de interesse social, loteamentos irregulares ou 

clandestinos, urbanizados ou em processo de urbanização situados em áreas publicas e 

particulares, comprovadamente ocupados até junho de 2005, conforme levantamento 

aerofotogramétrico. “ 

Ao final a referida lei delimitou o perímetro das ZEIS. 
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As ZEIS 1 seriam destinadas para a provisão enquanto as ZEIS 2 e 3 deveriam 

segundo Artigo nº 6 da lei submeter-se a elaboração de Planos de Urbanização e/ou 

Regularização Fundiária específicos para sua devida regularização. O plano de 

urbanização deveria respeitar a tipicidade da ocupação, garantir a participação 

comunitária, garantir a alocação de todos os moradores (mesmo que em outro local), 

compatibilizar as obras de infraestrutura com o entorno, e melhorar a qualidade 

ambiental da área. Deveriam ser executados pelo Executivo por meio da SEHDU com a 

anuência das Comissões de Urbanização e Regularização. Deveriam conter enquanto 

informação: 

I - número de famílias a serem atendidas;  

II - delimitação da área abrangida pelo Plano de Urbanização e Regularização 

Fundiária;  

III - análise físico-ambiental, compreendendo a indicação das bacias hidrográficas 

nas quais se inserem a área abrangida pelo Plano de Urbanização e Regularização 

Fundiária, levantamento planialtimétrico com curvas de nível de metro em metro, 

ocorrências de vegetação as ser preservada e identificação das áreas de risco ;  

IV - análise fundiária, compreendendo identificação de áreas públicas e 

particulares, bem como situação quanto à regularização fundiária;  

V - análise urbanística compreendendo indicação das vias de acesso à área;  

VI - análise do sistema de circulação de veículos e pedestres, de infra-estrutura de 

drenagem, abastecimento de água, esgotos e iluminação, bem como a caracterização do 

uso do solo e dos equipamentos públicos e sociais existentes;  

VII - custo estimado das obras de urbanização ainda não implantadas;  

VIII - projetos indicativos das obras de urbanização, incluindo a disposição das 

edificações existentes e projetadas e, nos casos em que for necessário, definição da área 

onde será alocada a população a ser remanejada;  

IX - definição dos parâmetros de parcelamento, uso e ocupação específicos, 

incluindo, nos casos em que for necessário, a definição de áreas de uso, nos termos da 

legislação em vigor;  

X - projeto arquitetônico das construções, quando houver previsão de entrega de 

unidades prontas pela Municipalidade;  



   

   PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO 

   ESTADO DE SÃO PAULO 

   SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

125  
 

XI - instrumentos jurídicos a serem utilizados para a regularização fundiária;  

XII - condições para o remembramento dos lotes;  

XIII - forma de integração das ações dos diversos setores públicos que interferem 

na ZEIS objeto do Plano de Urbanização e/ou Regularização Fundiária;  

XIV - plano de ação social;  

XV - fontes de recursos para a implementação das intervenções.  

O Executivo poderia disponibilizar assessoria técnica, jurídica e social a população 

moradora e poderia acolher propostas dos proprietários de glebas e dos moradores. A lei 

detalha a composição das Comissões de Urbanização e ou Regularização sendo metade 

do Executivo (5) e metade de moradores (5). Estas comissões teriam o papel de 

acompanhar e fiscalizar todo o processo, deliberar sobre os usos nas ZEIS, intermediar 

assuntos com a administração municipal, tirar dúvidas e elaborar o termo de 

encerramento da implantação do Plano de Urbanização e Regularização e/ou 

Regularização Fundiária específico que, submetido ao Prefeito, extinguirá a Comissão de 

Urbanização e Regularização. 

Esta lei trata também do detalhamento dos conceitos de Habitação de Interesse 

Social (HIS) e Habitação de Mercado Popular (HMP), como por exemplo, a quem se 

destina, e parâmetros construtivos para futuros empreendimentos. Conforme Artigo nº 14, 

conceitua-se como HIS: 

“ ... aquela produzida pelo Poder Público, associações habitacionais, cooperativas 

populares ou pela iniciativa privada, destinada a famílias nas seguintes situações, 

concomitantes ou não:  

I - com renda familiar mensal menor ou igual ao equivalente a 6 (seis) salários 

mínimos;  

II - removidas de assentamentos precários, para eliminar situações de risco ou 

viabilizar projetos de urbanização específica e regularização fundiária de interesse social.  

Parágrafo único - Permite-se no empreendimento de HIS o parcelamento do solo, 

a construção, a reforma e a adequação de edificação ou de conjunto de edificações. “ 

A Habitação de Interesse Social poderia ser produzida pelos seguintes agentes: 

órgãos da Administração direta Estadual e Municipal; companhia ou empresas de 

Habitação com controle acionário do Poder Público, em âmbito Estadual e Municipal; 
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institutos previdenciários estatais;  entidades representativas dos futuros moradores, 

legalmente constituídas; cooperativas habitacionais e empresas do setor imobiliário. No 

caso de HIS produzida por associações habitacionais, cooperativas populares ou agentes 

da iniciativa privada, para a regularização edilícia, urbanística e/ou fundiária de 

assentamentos precários, a demanda poderá ser indicada pela entidade responsável pela 

sua produção. As regras para a comercialização seriam: por preço e condições de 

pagamento acessíveis à população com renda até 06 (seis) salários mínimos, 

comprovando-se que este não comprometa a renda mensal familiar.  

Em relação aos parâmetros urbanísticos nas ZEIS, a lei define em relação aos 

lotes: 

“ ..... fica definida, para a habitação unifamiliar, a dimensão do lote em 60m2 

(sessenta metros quadrados), podendo sofrer variação em 10% (dez por cento) menos, a 

critério da Comissão de Avaliação e Aprovação para a implantação de HIS e HMP;  ..... 

admite-se o parcelamento em lotes de 42m² (quarenta e dois metros quadrados), quando 

estes forem destinados aos ocupantes de área de risco, desadensamento ou que interfiram 

na implantação de obras públicas, ou inseridos em programa habitacional do Município; 

.... admite-se para habitação multifamiliar a dimensão mínima do lote de 60 m² (sessenta 

metros quadrados) e máxima de até 120m² (cento e vinte metros quadrados) vinculados 

ao Plano e Projeto Integrado de Edificação;  quando se tratar de habitação multifamiliar 

horizontal, vertical ou mista fica definida, para o lote ou gleba, a dimensão máxima de 

15.000 m2 (quinze mil metros quadrados). “ 

Admite-se exceções às dimensões máximas fixadas nos casos: em que o lote 

prejudique sua condição de habitabilidade; lotes adquiridos por usucapião;  lotes 

outorgados às pessoas jurídicas.  A frente do lote terá no mínimo: para lotes unifamiliar, 

3,50 (três e meio) metros; para lotes multifamiliar horizontal, 05 (cinco) metros; para lotes 

multifamiliar vertical e misto, horizontal e vertical, 10 (dez) metros.  

Em relação a área construída da unidade habitacional unifamiliar terá 30m2 

(trinta metros quadrados) de área mínima e 90m2 (noventa metros quadrados) de área 

máxima. A área útil da unidade habitacional multifamiliar horizontal e vertical terá 24m2 

(vinte e quatro metros quadrados) de área mínima e 55m2 (cinqüenta e cinco metros 

quadrados) de área máxima; e no máximo 01 (um) banheiro por unidade habitacional. 
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Terá no máximo 01 (uma) vaga de estacionamento para cada unidade habitacional 

unifamiliar e os seguintes parâmetros urbanísticos para o uso residencial multifamiliar 

horizontal, vertical e misto destinados a HIS:  

I - taxa de ocupação: 75% (setenta e cinco por cento);  

II - será permitido acrescer até 1,5 (um inteiro e cinqüenta centésimos) ao 

Coeficiente de Aproveitamento existente;  

III - mínimo de 01 (uma) vaga de estacionamento para cada 03 (três) unidades no 

caso de habitação multifamiliar e, no máximo, 01 (uma) vaga de estacionamento por 

unidade.  

Nos empreendimentos de HIS será admitido em no máximo 30% do total da área 

do imóvel a implantação de HMP e outros usos não incômodos.  

Nos loteamentos para a implantação de HIS, o plano de arruamento deverá 

obedecer à seguinte classificação quanto às vias:  

I - de categoria A: vias de coleta de distribuição de tráfego interno de veículos no 

empreendimento, com largura mínima de Leito carroçável de 7 m (sete metros);  

II - de categoria B: vias de trânsito local com largura mínima de Leito carroçável 

de 5 m (cinco metros);  

III - de categoria C: vias de pedestres ou mistas com acesso restrito de veículos 

aos lotes confrontantes e veículos de serviços, com largura mínima de 5m (cinco metros);  

§ 1º Os passeios devem ter largura mínima de 1,50m (um metro e cinqüenta 

centímetros), excetuando-se o disposto no inciso III deste artigo.  

A Habitação de Mercado Popular, conforme definida pelo Artigo nº 24 da referida 

lei é aquela produzida pela iniciativa privada, associações ou cooperativas destinada a 

famílias com renda familiar de até 16 salários mínimos. Poderá o empreendedor usar a 

outorga onerosa para acrescer o coeficiente de aproveitamento. Poderá se dar nas 

categorias unifamiliar e multifamiliar, atendendo os seguintes parâmetros: 

� Área construída mínima: 30m2 com área útil mínima de 24m2 e máxima 

de 70m2.  

� Taxa de ocupação até 50%, coeficientes do zoneamento vigente 

� Uma vaga de estacionamento. 
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� Lote mínimo de 60m2 e máximo de 125m2, com frente mínima de 5 

metros (unifamiliar) e 10 metros (multifamiliar). 

� Gleba máxima de 15 mil m2. 

A partir do disposto pela Lei, ficou permitido a partir de 2006 o empreendimento 

de HIS e HMP em todas as zonas de uso do território que permitam o uso residencial e 

desde que a área fosse provida de infraestrutura urbana ou mediante a implantação da 

infraestrutura. Recuos e afastamentos também são previstos na lei para cada tipo de 

intervenção de HIS ou HMP.  Nas ZEIS 1 incidirá o direito de preempção pelo prazo de 

cinco anos contados a partir da publicação da lei. 

Como Osasco é um município urbanizado em todo seu território o fato da lei 

permitir  empreendimentos de HIS e HMP em todo o município não deverá trazer grandes 

prejuízos ao município, além do que a lei submete ao Executivo a autorização de todos os 

empreendimentos. 

Como forma de regulamentar o licenciamento dos empreendimentos habitacionais 

de interesse social (HIS) e os de Mercado Popular (HMP) o executivo publicou o Decreto 

nº 9757 em 21 de junho de 2007. Define este decreto que a SEHDU será responsável por 

aprovar os Planos de Urbanização e/ou Regularização propostos pelas Comissões. O 

preço máximo de comercialização não deverá exceder o valor de R$ 65 mil devendo ser 

acessível a população com renda de até 6 salários mínimos. A função do referido decreto 

foi definir todos os procedimentos de forma detalhada para a aprovação de 

empreendimentos habitacionais de interesse social e de mercado popular no município de 

Osasco. 

Ocorre que em Osasco, assim como acontece em outros municípios, não há 

como se ter o controle sobre a demanda atendida. Desta forma a lei vem sendo distorcida 

e utilizada de forma indiscriminada por empreendedores voltados ao atendimento da 

média renda, que constroem em área de ZEIS sem atender a demanda de interesse social. 

É necessário rever essa lei que acaba beneficiando as faixas de renda mais altas do 

mercado privado em detrimento da demanda que está fora do mercado (para a faixa de 

renda que a política se destina). 

Com a lei nº 4059 de 2006lei nº 4059 de 2006lei nº 4059 de 2006lei nº 4059 de 2006, o município de Osasco regulamenta também, de 

forma definitiva, a permissão do Executivo para desafetar as áreas públicas classificadas 
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como ZEIS e outorgar sobre elas a Concessão de Uso Especial para fins de Moradia, de 

acordo com o estabelecido na Medida Provisória nº 2220 de 2001. No âmbito da 

regularização o uso comercial também será permitido desde que atenda aos interesses da 

respectiva comunidade. A concessão de direito real de uso também será permitida para 

fins de moradia nestas áreas de ZEIS.   

 

    A outorga onerosa do direito de A outorga onerosa do direito de A outorga onerosa do direito de A outorga onerosa do direito de construir (Lei nº 171 de 2008)construir (Lei nº 171 de 2008)construir (Lei nº 171 de 2008)construir (Lei nº 171 de 2008)    

Vigorando desde 2008, o instrumento da outorga onerosa do direito de construir 

vem sendo utilizado como forma de cobrança mediante contrapartida financeira no caso 

de novas construções que pretendem construir acima do coeficiente de aproveitamento 

previsto para a zona onde se localiza. Pode ser utilizada também no caso de 

regularização de construção existente que excede o coeficiente da zona em que pertence. 

Este benefício se aplica a todo o território exceto aos bairros: Paiva Ramos, Três 

Montanhas e Santa Fé e o Loteamento Parque dos Príncipes, e tem como limite máximo o 

coeficiente de aproveitamento quatro (incluindo e CA em vigor).  

Para a devida aprovação de tal pleito a prefeitura verifica a capacidade de 

suporte da região que receberá o excedente de construção averiguando se a infraestrutura 

existente permite a implantação desejada. A SEHDU através da Comissão Especial de 

Análise de Outorga Onerosa do Direito de Construir monitora a concessão de outorga de 

modo a identificar possíveis saturações da infraestrutura existente, e se saturado o bairro é 

excluído do direito de concessão de outorga onerosa. A fórmula de cálculo da 

contrapartida financeira que viabiliza a concessão da outorga, é calculada da seguinte 

forma: Valor da Contrapartida = (I 1 - I 2) x VV x AT x 50% onde I 1 = Índice 

Aproveitamento pretendido, I 2 = Índice de Aproveitamento, conforme a Lei nº 1.485/78 

e alterações, VV = Valor Venal por metro quadrado e  AT = Área do Terreno.  No caso 

de uso do instrumento para fins de regularização a forma de cálculo da contrapartida 

financeira é: Valor da Contrapartida = {(A+B+C) x VV x 2%} x P onde: A = Área 

ocupada pela edificação nos recuos obrigatórios conforme a Lei nº 1.485/78 e suas 

alterações posteriores; B = Área edificada superior ao Índice de Aproveitamento conforme 

a Lei nº 1.485/78 e suas alterações posteriores e, C = Área edificada superior Taxa de 

Ocupação conforme a Lei nº 1.485/78 e suas alterações posteriores, V = Valor Venal por 
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metro quadrado e P = Peso atribuído (a ser aferido conforme critérios previstos no artigo 

nº 17 da referida lei). Importante destacar que a lei também prevê a isenção no 

pagamento de contrapartida em alguns casos como, por exemplo, empreendimentos de 

interesse social em processo de regularização pela SEHDU. O mais interessante desta lei é 

que ela aloca todos os recursos auferidos com a utilização da outorga onerosa do direito 

de construir no Fundo Municipal de Política Urbana e Habitacional, criado pela Lei nº 

4011 de 2006. Conforme podemos constatar no capítulo deste plano que trata dos 

recursos, esta fonte extra orçamentária tem sido de grande relevância para a 

implementação de ações da política de habitação, financiando projetos e obras de 

interesse social.   

 

LUOPS de 1LUOPS de 1LUOPS de 1LUOPS de 1978 e alteração de Lei nº 214/2011978 e alteração de Lei nº 214/2011978 e alteração de Lei nº 214/2011978 e alteração de Lei nº 214/2011    

A Lei de Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo de Osasco data de 1978, 

entretanto foi alterada em 2011. Comentaremos abaixo aspectos relacionados a questão 

habitacional especialmente analisando o que mudou com as alterações implementadas 

em 2011.  

A primeira grande alteração se dá na redução do percentual de doação de áreas 

de 20% para 15% (vias); de 15% para 10% (espaços livres); de 15% para 10% (área 

institucional). A lei remete a SEHDU a definição da localização das áreas públicas a serem 

doadas, destacando que terão que apresentar declividade inferior a 15%. No caso de 

loteamentos industriais, reduz a 10% o percentual de doação de áreas verdes. Em seu 

artigo 8 parágrafo 5º a lei prevê: 

“§ 5º As doações de área ao Município de Osasco em razão de parcelamento 

poderão ser objeto de substituição, a requerimento do interessado e a critério da 

Prefeitura de Osasco, mediante avaliação do valor de mercado, por doações de área em 

outros locais no território do Município, em valor equivalente ou superior ao da área que 

seria doada no local do empreendimento ou parcelamento, e declividade não superior a 

15% (quinze por cento). (Redação dada pela Lei Complementar nº 214/2011) “.  

As áreas destinadas ao uso institucional poderão também ser permutadas por 

outras que melhor atendam sua destinação. 

O artigo nº 9 também complementa permitindo: 
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“Art. 9ºA - As doações de área ao Município em razão de implantação de 

empreendimentos imobiliários, além da substituição prevista no § 5ºdo art. 9º, poderão 

ainda se valer das seguintes substituições: 

I - por recursos financeiros em valor equivalente ao da área que seria doada no 

local do empreendimento ou parcelamento, a serem depositados em favor do Fundo de 

Desenvolvimento Urbano e Habitação; 

II - por execução de obras de interesse público municipal, em valor equivalente ao 

da área que seria doada no local do empreendimento. 

§ 1º Exclusivamente para os casos de implantação de empreendimento imobiliário 

que não se utilize de parcelamento de solo para sua execução, quando a doação de área 

ocorrer no mesmo imóvel objeto da análise, reduzindo-lhe a área a empreender, a área 

doada será considerada para o cálculo do coeficiente de aproveitamento previsto para o 

local. 

§ 2º As alternativas previstas nos incisos do caput deste artigo poderão ser 

utilizadas isolada ou cumulativamente, observando-se, em qualquer caso, a equivalência 

econômica das contrapartidas. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 214/2011) 

“ 

No artigo nº 23 a lei também inova, determinando que a faixa não edificável nos 

fundos de vales deve ser proporcional a área da bacia hidrográfica contribuinte, variando 

de 9 a 60 metros em bacias que vão de 100 a 20 mil hectares (ou mais), podendo 

incorporar 5% do total de áreas de fundo de vale as áreas dos espaços livres. 

 

|ÁREA DA BACIA HIDROGRÁFICA| (hectares) | LARGURA DA FAIXA NÃO EDIFICÁVEL 

(metros)  | 

|Até 100 |09  | 

|100 a 200 |10  | 

|200 a 500 |15  | 

|500 a 1.000 |20  | 

|1.000 a 2.000 |25  | 

|2.000 a 5.000 |30  | 

|5.000 a 10.000 |40  | 
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|10.000 a 20.000 |50  | 

|20.000 ou mais |60  | 

 

No capítulo III, Das Zonas de Uso, a partir do Artigo nº 51, o texto define as 

zonas de uso para Osasco que são: 

I - ZR1 - zonas de uso exclusivamente residencial, de baixa densidade 

demográfica; 

II - ZR2 - zonas de uso predominantemente residencial, de média densidade 

demográfica; 

III - ZR3 - zonas de uso predominantemente residencial, de média a alta 

densidade  

demográfica, paralelas a eixos comerciais e de serviços; 

IV - ZR4 - zonas de uso predominantemente residencial de média a baixa 

densidade  

demográfica; 

V - ZECS - zonas de uso em eixos predominantemente comerciais e de serviços; 

VI - ZCS - zonas de uso predominantemente comercial e de serviço; 

VII - ZI - zonas de uso exclusivamente industrial; 

VIII - ZE - zonas de uso exclusivamente institucional; 

IX - ZAV- zonas de uso exclusivamente recreativo, de áreas verdes e de proteção a 

recursos  

naturais; 

X - ZECSC - Zona de Uso em Eixos Predominantemente Comerciais e de Serviço 

Central. (Redação dada pela Lei nº 1613/1980)  

 

Para o uso residencial a lei prevê as seguintes categorias de uso: I - R.1 - 

Residencial unifamiliar,  R.2 - Residencial multifamiliar, R.3 - Conjunto residencial; R2.1 – 

unidades residenciais agrupadas horizontalmente;  R2.2 - unidades residenciais 

agrupadas verticalmente; R2.3 - unidades residenciais agrupadas vertical ou 

horizontalmente com até 8 unidades; R3 - conjunto residencial; R3.1-conjunto residencial 
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igual ou inferior superior a 100 habitações e R3.2-conjunto residencial igual ou inferior 

superior a 100 habitações. 

 

Mapa 4.4.Mapa 4.4.Mapa 4.4.Mapa 4.4.    Mapa de ZoMapa de ZoMapa de ZoMapa de Zoneamentoneamentoneamentoneamento 

 

 

É admitida a construção de edificação secundária no recuo de fundo do lote 

desde que esta não constitua um domicílio independente da edificação principal.  
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Em relação aos usos comerciais, de serviços e industriais a lei utilizada uma 

listagem de usos permitidos divididos em categorias pré estabelecidas.  No caso do uso 

institucional ele se divide em: de âmbito local, diversificadas e especiais. 

No artigo nº 145 a lei define o conceito de irregularidade afirmando que: 

Art. 145 - São considerados irregulares: 

I - Os arruamentos, loteamentos e desmembramentos feitos sem aprovação do 

projeto pela Prefeitura e sem a inscrição no Cartório de Registro de Imóveis competente. 

II -Os arruamentos, loteamentos e desmembramentos executados em 

desconformidade com o projeto aprovado pela Prefeitura. 

No Artigo nº 151 a lei define as exigências para regularização de loteamentos, 

arruamentos e desmembramentos irregulares, quais sejam: 

“ 1 - elaboração dos projetos de acordo com esta lei; 

2 - caução ou outra garantia, em favor da Prefeitura, conforme estabelece o artigo 

32; 

3 - execução das obras de acordo com esta lei; 

4 - doação à Prefeitura, mediante escritura pública, das áreas livres de uso 

institucional,segundo as condições estipuladas pelo artigo 9º desta lei; 

5 - doação à Prefeitura, mediante escritura pública, das vias públicas e de todo o 

equipamento de infra-estrutura executado; 

6 - pagamento de taxas e emolumentos conforme legislação em vigor. 

§ 1º Após o cumprimento das exigências deste artigo a Prefeitura expedirá o alvará 

especial de regularização. 

§ 2º Uma vez expedido o alvará especial de regularização, o responsável deverá 

proceder a inscrição do arruamento, loteamento ou desmembramento no Cartório de 

Registro de Imóveis competente, após o que será liberada a caução. 

§ 3º O responsável técnico pela execução de arruamentos, loteamentos ou 

desmembramentos irregulares não aprovados pela Prefeitura, terá o seu registro cassado e 

será impedido de exercer no Município os serviços profissionais correspondentes, e, desta 

providência será cientificado o CREA - 6ª Região. 

No Artigo nº 152 a lei prevê a cassação das licenças de funcionamento dos 

corretores de imóveis que transacionarem com lotes e desmembramentos irregulares, não 
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podendo estes exercer mais suas atividades profissionais no município de Osasco, 

certificando o CRECI também. 

A lei submete os casos de regularização a analise de uma comissão especial 

nomeada pelo prefeito. Prevê também que os parcelamentos anteriores a 1962, cujos 

responsáveis não estejam mais vinculados aos mesmos, devem ser regularizados pela 

prefeitura, que deverá arcar com os serviços de topografia e cadastramento das famílias 

bem como custear a emissão dos respectivos alvarás de regularização sem ônus para a 

população. As vias públicas deverão ser transferidas à municipalidade bem como as áreas 

verdes e de lazer. 

Concluímos então que as maiores alterações se deram no sentido de reduzir os 

percentuais de doação de áreas no parcelamento do solo e também permitindo a 

transformação das doações de terrenos devidas em recursos para o fundo de habitação. 

 

Considerações sobre a legislaçãoConsiderações sobre a legislaçãoConsiderações sobre a legislaçãoConsiderações sobre a legislação    

A análise da legislação apresentada acima revela que grandes avanços deverão 

ser alcançados com a aprovação da minuta de lei de 2012 que institui o novo Plano 

Diretor de Osasco, em especial no que tange ao definitivo estabelecimento de uma 

política territorial integrada e com especial atenção para a melhoria da qualidade urbana 

e habitacional de toda a cidade e para todos os cidadãos.  

O novo plano diretor anuncia avanços também na definição de novos parâmetros 

para urbanização de favelas, inserindo a preocupação com a drenagem urbana e com a 

sustentabilidade ambiental do conjunto da cidade. 

Há necessidade de revisar a lei de HIS vigente no sentido de evitar que incentivos 

sejam dados para empreendimentos que não atendem a população de baixa renda, 

impedindo também que as poucas áreas de ZEIS sejam ocupadas por empreendimentos 

que não atendem a demanda prioritária da prefeitura, famílias com renda superior a 3 

salários mínimos.  
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5.CONDIÇÕES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVAS 
 

    

5.1. Introdução: a importância do desenvolvimento institucional na 

nova Política Nacional de Habitação 

 

A nova Política Nacional de Habitação - PNH, implementada a partir de 2004 

pelo Governo Federal, aumentou expressivamente o aporte de recursos para o setor (cf. 

gráfico 4.1.), com a criação e adequação de programas e ações (como o Programa de 

Aceleração do Crescimento - PAC e o Minha Casa, Minha Vida), dessa forma 

demandando que estados e municípios desenvolvam uma estrutura administrativa eficiente 

e eficaz para a operacionalização dessa política.  

    

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 5555.1. Evolução dos Investimentos Federais em Habitação (2003 .1. Evolução dos Investimentos Federais em Habitação (2003 .1. Evolução dos Investimentos Federais em Habitação (2003 .1. Evolução dos Investimentos Federais em Habitação (2003 ––––    2009)2009)2009)2009)    

 

 

Nesse contexto, foi instituído o Sistema Nacional de Habitação - SNH, com o 

objetivo de centralizar recursos e promover a cooperação entre os entes institucionais 

(governo federal, estados, municípios e segmentos da sociedade), para o desenvolvimento 

da política habitacional nos três níveis de governo.  O SNH está dividido em dois 

subsistemas, direcionando os recursos públicos para as famílias de mais baixa renda no 

Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social - SNHIS, e disponibilizando recursos 
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privados para as famílias que possam arcar com um financiamento imobiliário, no 

Sistema Nacional de Habitação de Mercado - SNHM.  

O Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social ––––    SNHISSNHISSNHISSNHIS, instituído pela Lei 

11.124/2005, agrega recursos públicos para a habitação, criando o Fundo Nacional de Fundo Nacional de Fundo Nacional de Fundo Nacional de 

Habitação de Interesse Social Habitação de Interesse Social Habitação de Interesse Social Habitação de Interesse Social ––––    FNHISFNHISFNHISFNHIS que centraliza parte dos recursos orçamentários do 

governo federal na área. Para a integração das três esferas de governo nesse sistema, 

exigiu-se dos estados e municípios a adesão ao SNHISadesão ao SNHISadesão ao SNHISadesão ao SNHIS, como condição para o acesso a 

recursos habitacionais na esfera federal. Por meio dessa adesão, estados e município 

estão obrigados a criar o Fundo de HabitaçãoFundo de HabitaçãoFundo de HabitaçãoFundo de Habitação, que centralize as despesas orçamentárias 

em habitação e garanta fontes estáveis de recursos, o Conselho de HabitaçãoConselho de HabitaçãoConselho de HabitaçãoConselho de Habitação, com 

participação popular, que defina as diretrizes da política habitacional e faça a gestão dos 

recursos do Fundo, e a elaborar o Plano de HabitaçãoPlano de HabitaçãoPlano de HabitaçãoPlano de Habitação, que estabelecerá as estratégias no 

curto, médio e longo prazo para a política habitacional local.  

A partir dessa nova proposta de reordenamento da política habitacional no país, 

configura-se a exigência de reorganização da estrutura institucional das prefeituras e 

estados para o funcionamento desse modelo. Quase 30 anos após o fim do Banco 

Nacional de Habitação - BNH, com a ausência de investimentos massivos na área, a 

depauperação e indefinição de novos papéis para as estruturas administrativas criadas 

naquela época, hoje se coloca o desafio de conceber qual o arranjo institucional dos 

municípios para a retomada dos investimentos e ações em moradia popular e 

desenvolvimento urbano. 

A PNH, instituída em 2004, aponta que o desenvolvimento institucional deverá 

permitir “a integração e capacitação dos diversos agentes públicos e privados no País, 

envolvidos com a questão habitacional, criando-se, assim, as condições necessárias para 

a implementação do modelo de política habitacional que se deseja: democrático, 

descentralizado e transparente, por meio do qual se promoverá o direito de acesso à 

moradia digna a todos os cidadãos” (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2004: 53).  

Para planejar as ações de implementação da PNH, a SNH do Ministério das 

Cidades elaborou entre 2007 e 2009 o Plano Nacional de HabitaçãoPlano Nacional de HabitaçãoPlano Nacional de HabitaçãoPlano Nacional de Habitação. Conhecido como 

PlanHab, o documento define as ações de curto, médio e longo prazo para o 

equacionamento do déficit habitacional no país, com a previsão de eixos estratégicos que 
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envolvem aspectos cruciais para implementação da política de habitação no país. Um dos 

quatro eixos estratégicos refere-se aos arranjos institucionaisarranjos institucionaisarranjos institucionaisarranjos institucionais, ou seja, ao desenvolvimento 

institucional e administrativo da área, concebendo que “é essencial que as instituições 

públicas e demais agentes privados operem sob uma mesma ótica, em torno de conceitos 

e focos de atuação comuns, por meio de programas e ações articuladas a partir de 

diretrizes nacionais” (MINISTÉRIO DAS CIDADES – SECRETARIA NACIONAL DE 

HABITAÇÃO, 2010: 108).  

As estratégias para o eixo dos Arranjos Institucionais estão assim definidas no 

PLANHAB:  

1)1)1)1) Fortalecer o setor público e explicitar os papéis e competências de cada nível de 

governo no SNHIS; 

2)2)2)2) Fortalecer os agentes não estatais para exercerem seu papel no SNHIS; 

3)3)3)3) Garantir o controle social e participação da sociedade na implementação da 

política e dos planos nas três esferas federativas; 

4)4)4)4) Criar o Índice de Capacidade Institucional Habitacional e de Gestão Urbana 

para bonificar com maior acesso aos recursos federais os entes federativos que 

se qualificarem para gerir adequadamente o setor habitacional; 

5)5)5)5) Capacitar os vários agentes do SNHIS para garantir repertório comum, 

agilidade e qualidade na implementação do PLANHAB; 

6)6)6)6) Instituir o Sistema de Informações da Habitação a partir do cadastro nacional 

CadÚnico, completado com informações para a gestão e avaliação da política 

habitacional; 

7)7)7)7) Criar um sistema de monitoramento e avaliação que permita o controle dos 

resultados e a revisão periódica do PlanHab. 

Para o fortalecimento do setor público municipal e orientação na elaboração dos 

Planos Locais de Habitação, o PlanHab aponta as seguintes estratégias: 

a criação e/ou estruturação de órgãos com atribuição específica de formular, criação e/ou estruturação de órgãos com atribuição específica de formular, criação e/ou estruturação de órgãos com atribuição específica de formular, criação e/ou estruturação de órgãos com atribuição específica de formular, 

implementar, gerir e executar as políticas habitacionaisimplementar, gerir e executar as políticas habitacionaisimplementar, gerir e executar as políticas habitacionaisimplementar, gerir e executar as políticas habitacionais locais; 

a articulação com outras políticas setoriais e com demais esferas de governoarticulação com outras políticas setoriais e com demais esferas de governoarticulação com outras políticas setoriais e com demais esferas de governoarticulação com outras políticas setoriais e com demais esferas de governo, uma 

vez que é no município que as ações devem acontecer de forma articulada; 



   

   PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO 

   ESTADO DE SÃO PAULO 

   SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

139  
 

a criação e estímulo ao bom funcionamento dos conselhos e fundos locais, criação e estímulo ao bom funcionamento dos conselhos e fundos locais, criação e estímulo ao bom funcionamento dos conselhos e fundos locais, criação e estímulo ao bom funcionamento dos conselhos e fundos locais, 

alimentandoalimentandoalimentandoalimentando----os com recursos permanentes e crescentesos com recursos permanentes e crescentesos com recursos permanentes e crescentesos com recursos permanentes e crescentes, a partir de ações que 

melhorem a gestão da arrecadação local de recursos que possam ser aplicados 

em habitação de interesse social; 

o estímulo ao ingresso e à habilitação de novos agentes promotores (cooperativas e estímulo ao ingresso e à habilitação de novos agentes promotores (cooperativas e estímulo ao ingresso e à habilitação de novos agentes promotores (cooperativas e estímulo ao ingresso e à habilitação de novos agentes promotores (cooperativas e 

associações locais),associações locais),associações locais),associações locais), bem como o apoio à sua atuação com capacitação e 

assistência técnica; 

 

o credenciamento de entidades de assistência técnicacredenciamento de entidades de assistência técnicacredenciamento de entidades de assistência técnicacredenciamento de entidades de assistência técnica cujos serviços sejam 

financiados por recursos do FNHIS e a formação, manutenção e 

disponibilização de cadastro das entidades credenciadas. 

gerar recursos na forma de contrapartidas,gerar recursos na forma de contrapartidas,gerar recursos na forma de contrapartidas,gerar recursos na forma de contrapartidas, complementando e garantindo, com 

aportes não-onerosos, a política de subsídios; 

promover a urbanização e regularização fundiária de assentamentos precáriosurbanização e regularização fundiária de assentamentos precáriosurbanização e regularização fundiária de assentamentos precáriosurbanização e regularização fundiária de assentamentos precários 

existentes a partir de intervenções estruturadas e articuladas a outras políticas 

sociais e de integração econômica; 

elaborelaborelaborelaborar projetos e promover a construção de moradias, atendendo prioritariamente ar projetos e promover a construção de moradias, atendendo prioritariamente ar projetos e promover a construção de moradias, atendendo prioritariamente ar projetos e promover a construção de moradias, atendendo prioritariamente 

a população de menor rendaa população de menor rendaa população de menor rendaa população de menor renda; 

identificar beneficiáriosidentificar beneficiáriosidentificar beneficiáriosidentificar beneficiários do programa nacional de subsídio e criar as condições para 

o cadastramentocadastramentocadastramentocadastramento e para a alimentaçãoalimentaçãoalimentaçãoalimentação da demanda de possíveis beneficiários 

da concessão de subsídios habitacionais. 

 

Portanto, a nova PNH coloca como desafio a necessidade de se planejar estruturas planejar estruturas planejar estruturas planejar estruturas 

próprias da Prefeiturapróprias da Prefeiturapróprias da Prefeiturapróprias da Prefeitura para formulação, implementação, gestão e execução da política 

habitacional local, em cooperação com outras políticas setoriais e, principalmente, com a com a com a com a 

política de desenvolvimento urbanopolítica de desenvolvimento urbanopolítica de desenvolvimento urbanopolítica de desenvolvimento urbano. Essas estruturas deverão estar preparadas para a 

implementação de programas e ações habitacionais, as quais não se resumem somente à 

produção habitacionalprodução habitacionalprodução habitacionalprodução habitacional, devendo estar articuladas à urbanização de assentamentos urbanização de assentamentos urbanização de assentamentos urbanização de assentamentos 

precáriosprecáriosprecáriosprecários e às ações de desenvolvimento da estrutura institucional e readequação dos desenvolvimento da estrutura institucional e readequação dos desenvolvimento da estrutura institucional e readequação dos desenvolvimento da estrutura institucional e readequação dos 

marcos legais e normativomarcos legais e normativomarcos legais e normativomarcos legais e normativossss.  
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O fundo e o conselho de habitação têm um papel de grande importância nesse 

cenário, centralizando as fontes de recursos, que devem ter um caráter permanente para a 

sustentabilidade da política, com a garantia da gestão e controle social dos investimentos. 

Aos atores sociais deverão ser garantidas estratégias para o desenvolvimento de novos de novos de novos de novos 

agentes promotores da produção social da moradia e de serviços de assistência técnica e agentes promotores da produção social da moradia e de serviços de assistência técnica e agentes promotores da produção social da moradia e de serviços de assistência técnica e agentes promotores da produção social da moradia e de serviços de assistência técnica e 

capacitaçãocapacitaçãocapacitaçãocapacitação. 

 
5.2. A estrutura administrativa da Política Habitacional de Osasco 
 

A Prefeitura de Osasco tem a Secretaria Secretaria Secretaria Secretaria de Habitação de Habitação de Habitação de Habitação e Desenvolvimento Urbano e Desenvolvimento Urbano e Desenvolvimento Urbano e Desenvolvimento Urbano 

(SEHDU) (SEHDU) (SEHDU) (SEHDU) como órgão coordenador e articulador da política habitacional e urbana do município. O 

órgão foi constituído em 2005, a partir da Lei Municipal nº 3.931/2005 e do Decreto nº 

9.498/2005, que unificaram a antiga Secretaria de Habitação e os antigos departamentos de 

planejamento urbano, cadastro e geoprocessamento e de controle e uso do solo15 – anteriormente 

vinculados diretamente à Secretaria de Gabinete – concentrando-os em uma mesma secretaria. 

A SEHDU tem como competências e atribuições: 

� A definição, implementação e execução de políticas, planos, programas, projetos, 

diretrizes e metas direcionadas ao planejamento urbano e habitacional, com vistas 

ao desenvolvimento econômico e social da cidade; 

� O planejamento, coordenação e gestão do uso e ocupação do solo do município, 

bem como sua adequação à realidade local e às tendências de seu crescimento 

urbano; 

� A elaboração de estudos necessários ao uso do solo, ao planejamento físico-

territorial do município e à elaboração, revisão e atualização do Plano Diretor 

municipal e das normas técnicas e legais dele decorrentes; 

� A regularização, aprovação e fiscalização das obras de parcelamento do solo no 

município; 

                                                           
15 Estabelecidos pela Lei Municipal nº 3.615 de 2001, a qual também define suas atribuições e competências, 
transferidas para a atual SEHDU. 
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� A proposição, desenvolvimento e aperfeiçoamento das políticas públicas locais e o 

fornecimento de informações e dados atualizados aos processos de gestão e 

tomada de decisões; 

� A implantação e operacionalização de levantamentos de dados cadastrais e 

estatísticos do município sobre a questão urbana e habitacional; 

� O estabelecimento de ações preventivas contra a formação de assentamentos 

precários, bem como a definição das áreas de risco do município e sua 

recuperação; 

� A proposição, elaboração, gerenciamento e acompanhamento de programas, 

projetos e obras públicas relacionadas à política habitacional e de 

desenvolvimento urbano; 

� A articulação e integração das ações públicas com outros órgãos e esferas de 

governo e com a iniciativa privada, tendo como objetivo o atendimento e 

viabilização das diretrizes gerais e das políticas públicas de habitação e 

desenvolvimento urbano do município; 

� Viabilizar a captação de recursos para obras de interesse do município, bem como 

reunir, elaborar, atualizar e gerenciar dados e documentos necessários a 

programas e projetos que promovam a captação de recursos das demais 

instâncias públicas; 

� O acompanhamento, subsidio e participação da elaboração das peças jurídicas 

orçamentárias locais, visando combinaras fontes de recursos com as políticas, 

planos e projetos elaborados. 

 
Para cumprimento destas atribuições, de acordo com a Lei Municipal 3.931/2005, a 

SEHDU reúne em sua estrutura os seguintes departamentos: 

� Departamento de Planejamento Urbano (DPU)Departamento de Planejamento Urbano (DPU)Departamento de Planejamento Urbano (DPU)Departamento de Planejamento Urbano (DPU) – composto pela Divisão de 

Planejamento Sócio-Econômico e pela Divisão de Planejamento Físico e Projetos; 
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� Departamento de Controle e Uso do Solo (DUS)Departamento de Controle e Uso do Solo (DUS)Departamento de Controle e Uso do Solo (DUS)Departamento de Controle e Uso do Solo (DUS) – composto pelas Divisões de: 

Obras Particulares; Fiscalização; Parcelamento e Uso do Solo; e Regularização de 

Loteamentos;  

� Departamento de Cadastro e GeopDepartamento de Cadastro e GeopDepartamento de Cadastro e GeopDepartamento de Cadastro e Geoprocessamento (DCG)rocessamento (DCG)rocessamento (DCG)rocessamento (DCG) – composto pela Divisão 

de Cadastro Técnico e pela Divisão de Geoprocessamento; 

� Departamento de AsDepartamento de AsDepartamento de AsDepartamento de Assistência Habitacional (DAH)sistência Habitacional (DAH)sistência Habitacional (DAH)sistência Habitacional (DAH) – composto pela Divisão de 

Atendimento e Cadastro; e Divisão de Serviço Social e Jurídico16; 

� Departamento Técnico (DT)Departamento Técnico (DT)Departamento Técnico (DT)Departamento Técnico (DT)– composto pela Divisão de Projetos Habitacionais e 

Divisão de Planejamento e Intervenção; e  

� Departamento OpeDepartamento OpeDepartamento OpeDepartamento Operacional (DO) racional (DO) racional (DO) racional (DO) – composto pela Divisão de Implantação de 

Projetos; Divisão de Obras Habitacionais; e Divisão de Manutenção e Serviços. 

Cabe salientar que a atual gestão pública de Osasco, no governo desde 2005, atribuiu 

outras competências à SEHDU visando à estruturação e implementação de uma política 

habitacional e de desenvolvimento urbano efetiva no município. Estas competências têm como 

principais objetivos: 

� Articular e associar a política da habitação à política de desenvolvimento urbano; 

� Promover a qualificação e requalificação urbana do município, visando o 

desenvolvimento sustentável; 

� Elaborar e implementar uma política habitacional, assegurando o direito à 

moradia digna como um direito social; 

� Reduzir a exclusão sócio-territorial existente na cidade; 

� Implantar e consolidar formas democráticas de gestão e participação; e 

� Promover a integração regional e metropolitana. 

Para alcançar estes objetivos, a SEHDU incorporou três novos departamentos, além dos 

demais já estabelecidos: 

                                                           
16 A Lei Complementar Nº 204, de 16 de fevereiro de 2011 extinguiu a Divisão de Assistência Habitacional, 
do Departamento de Assistência Habitacional da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano - SHDU, 
exceto o Serviço de Acompanhamento à Comissão de Moradores Norte e Serviço de Acompanhamento à 
Comissão de Moradores Sul que ficaram remanejados para a Seção de Serviço Social da Divisão de Serviço 
Social e Jurídico do mesmo Departamento. A Divisão de Assistência Habitacional foi remanejada para a 
Divisão de Posturas Municipais do Departamento de Controle Urbano, da Secretaria de Segurança e Controle 
Urbano – SECONTRU, secretaria criada pela mesma Lei Complementar. 
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� Departamento de Departamento de Departamento de Departamento de Regularização Fundiária (DR)Regularização Fundiária (DR)Regularização Fundiária (DR)Regularização Fundiária (DR); 

� Setor de Participação PopularSetor de Participação PopularSetor de Participação PopularSetor de Participação Popular; e  

� Secretaria Executiva do Conselho e doSecretaria Executiva do Conselho e doSecretaria Executiva do Conselho e doSecretaria Executiva do Conselho e do    Fundo de Política Urbana e Habitacional Fundo de Política Urbana e Habitacional Fundo de Política Urbana e Habitacional Fundo de Política Urbana e Habitacional 

instituída pelo Decreto 9.691/2007, que regulamenta a Lei 4011/2006 que cria o 

Conselho e o Fundo Municipal de Política Urbana e Habitacional. 

A partir desta reestruturação administrativa, a SEHDU passou a constituir-se por 

nove departamentos distribuídos em seis grandes diretorias, além do Gabinete do 

Secretário, a saber: 

� Diretoria de Desenvolvimento UrbanoDiretoria de Desenvolvimento UrbanoDiretoria de Desenvolvimento UrbanoDiretoria de Desenvolvimento Urbano – que reúne os Departamentos de 

Planejamento Urbano (DPU), Controle e Uso do Solo (DUS) e Cadastro e 

Geoprocessamento (DCG); 

� Diretoria de Habitação de Interesse Social (DHIS) Diretoria de Habitação de Interesse Social (DHIS) Diretoria de Habitação de Interesse Social (DHIS) Diretoria de Habitação de Interesse Social (DHIS) – que abriga o Departamento 

Técnico (DT) e o Departamento de Assistência Habitacional (DAH); 

� Diretoria de Regularização Fundiária (DR)Diretoria de Regularização Fundiária (DR)Diretoria de Regularização Fundiária (DR)Diretoria de Regularização Fundiária (DR); 

� Diretoria Administrativa e FinanceiraDiretoria Administrativa e FinanceiraDiretoria Administrativa e FinanceiraDiretoria Administrativa e Financeira – composta pelo Departamento Operacional; 

� Setor de Participação PopularSetor de Participação PopularSetor de Participação PopularSetor de Participação Popular; e  

� Secretaria Executiva do Conselho e Secretaria Executiva do Conselho e Secretaria Executiva do Conselho e Secretaria Executiva do Conselho e Fundo de Política Urbana e HabitacionalFundo de Política Urbana e HabitacionalFundo de Política Urbana e HabitacionalFundo de Política Urbana e Habitacional17. 

Em relação à Secretaria Executiva do Conselho e FundoSecretaria Executiva do Conselho e FundoSecretaria Executiva do Conselho e FundoSecretaria Executiva do Conselho e Fundo de Política Urbana e 

Habitacional, o órgão é composto por servidores municipais indicados pelo Secretário de 

Habitação e Desenvolvimento Urbano etem por finalidade dar apoio técnico e 

administrativo ao Conselho, fornecendo as condições necessárias ao cumprimento de 

suas competências legais.  

O Conselho Municipal de Política Urbana e Habitacional (instituído pela Lei nº 

4.011 de 2006) possui caráter deliberativo, consultivo e fiscalizador etem como atribuição 

a formulação, o estabelecimento, acompanhamento, controle e avaliação da política 

urbana e habitacional do município. O Conselho é constituído por 28 membros, dos 

quais dez representam o Poder Executivo, dez são representantes dos movimentos 

populares, entidades e associações de bairros –eleitos através de votação pela sociedade 

civil – e oito representam entidades sindicais de trabalhadores e patronais, associações 
                                                           
17 Instituída pela Lei nº 4.011/2006 e regulamentada pelo Decreto nº 9.691/2007. 
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empresarias, academias e entidades profissionais ligados à área de habitação e 

desenvolvimento urbano. Suas atividades são desenvolvidas no âmbito das reuniões 

periódicas ordinárias e extraordinárias (organizadas pela Secretaria Executiva), que 

contam com discussões e deliberações referentes ao orçamento, planos de metas e 

custeios dos recursos do Fundo Municipal de Política Urbana e Habitacional, e à 

formulação, regulamentação, implementação e revisão das políticas e da legislação 

urbanística, em especial o Plano Diretor. 

Além dos organismos elencados, vincula-se também à SEHDU, como órgão 

normativo, consultivo e deliberativo, a Comissão de Avaliação e Aprovação para Comissão de Avaliação e Aprovação para Comissão de Avaliação e Aprovação para Comissão de Avaliação e Aprovação para 

Implantação de Habitação de Interesse Social (HIS) e Habitação de Mercado Popular Implantação de Habitação de Interesse Social (HIS) e Habitação de Mercado Popular Implantação de Habitação de Interesse Social (HIS) e Habitação de Mercado Popular Implantação de Habitação de Interesse Social (HIS) e Habitação de Mercado Popular 

(HMP)(HMP)(HMP)(HMP), criada pela Lei Complementar 152/2006, que regulamenta as Zonas Especiais de 

Interesse Social (ZEIS) e dispõe sobre normas específicas para produção de HIS e HMP. A 

Comissão reúne membros da SEHDU e, quando necessário,representantes da Secretaria 

de Obras e Transporte e da Secretaria de Meio Ambiente, e tem como atribuições: a 

implementação de propostas ou alterações sobre as regras definidas pela lei;a emissão 

das normas referentes à sua aplicação; a análise e deliberação sobre projetos 

habitacionais; e a definição de critérios técnicos e urbanísticos específicos para a 

aprovação de projetos de HIS e HMP. 

Outro órgão criado pela Lei Complementar 152/2006 é a Comissão de Comissão de Comissão de Comissão de 

Urbanização e RegularizaçãoUrbanização e RegularizaçãoUrbanização e RegularizaçãoUrbanização e Regularização, responsável por viabilizar os planos de urbanização e 

regularização fundiária de assentamentos precários e informais gravados como ZEIS. À 

Comissão compete: acompanhar e fiscalizar a elaboração e implementação dos planos; 

deliberar sobre atividades ou usos específicos existentes em cada ZEIS; e mediar à 

comunicação entre os órgãos públicos (direto e indireto) para temas de interesse das ZEIS. 

A Comissão de Urbanização e Regularização não é permanente e tem sua constituição 

válida apenas durante o período de formulação, execução e encerramento dos Planos de 

Urbanização e Regularização das ZEIS. Para o cumprimento de suas atribuições ao longo 

deste período, é estruturada por dez membros: cinco técnicos da SEHDU, dentre eles um 

coordenador, representando o Poder Executivo; e cinco representantes da sociedade civil, 
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dos quais três devem obrigatoriamente ser moradores de ZEIS. Em alguns casos, quando 

necessário, a Comissão incorpora a participação de outras secretarias municipais.  

A seguir tem-se representada a atual estrutura organizacional da SEHDU, 

incluindo as Comissões de ZEIS e de Aprovação e Avaliação de projetos de HIS e HMP: 
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QuadroQuadroQuadroQuadro    5555.1. Organograma.1. Organograma.1. Organograma.1. Organograma    da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbanode Osascoda Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbanode Osascoda Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbanode Osascoda Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbanode Osasco    

(SEHDU)(SEHDU)(SEHDU)(SEHDU)    
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Fonte: Elaboração DEMACAMP, a partir das definições estabelecidas pelas Leis 152/2006, 3.931/2005 e 
3.615/2001, e a partir de dados fornecidos pela SEHDU, 2012. 

    

Com a presente estrutura administrativa, a SEHDU tem conseguido atingir os 

objetivos a ela atribuídos pelas leis específicas que a criou, em consonância ao indicado 

pelo PLANHAB, no que se refere ao papel que o órgão municipal de habitação deve 

desempenhar no âmbito do SNHIS. O desafio encontra-se em aprofundar o papel de 
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formulação, implementação, gestão e execução da política habitacional local, em 

cooperação com outras políticas setoriais, em especial com a política de desenvolvimento 

urbano. 
 

5.3. Caracterização da Política Habitacional e de desenvolvimento urbano de 
Osasco 

A Política Habitacional e de Desenvolvimento Urbano de Osasco estrutura-se a 

partir de quatro grandes eixos.Embora apresentem ações específicas, estes eixos se 

estruturam de forma coesa, uma vez que a implementação das propostas visa integrar a 

política habitacional à de desenvolvimento urbano e às de geração de emprego, renda e 

inclusão e participação social, estabelecendo assim novos parâmetros de planejamento, 

gestão, controle e desenvolvimento do território. 

Os eixos da Política Habitacional e de Desenvolvimento Urbanos de Osasco são: 

1. Fortalecimento Institucional: Fortalecimento Institucional: Fortalecimento Institucional: Fortalecimento Institucional: as ações incluídas neste eixo foram implantadas na 

Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano a partir de 2005, no início da 

atual gestão municipal, e tiveram como objetivo a modernização administrativa e 

também a capacitação e o fortalecimento da SEHDUpara a implementação da 

política habitacional e de desenvolvimento urbano do município. 

2. Ordenamento Territorial e Requalificação Urbana: Ordenamento Territorial e Requalificação Urbana: Ordenamento Territorial e Requalificação Urbana: Ordenamento Territorial e Requalificação Urbana: neste eixo, as ações da SEHDU 

concentraram-se na elaboração, alteração e revisão da legislação urbanística, 

como objetivo de alavancar o desenvolvimento econômico, social e urbanístico 

proposto pela gestão municipal e garantindo a implantação de projetos 

estratégicos para a cidade, viabilizando também a aquisição de terrenos para a 

construção de unidades habitacionais de interesse social. 

3. Provisão Habitacional:Provisão Habitacional:Provisão Habitacional:Provisão Habitacional:a partir de 2005, para dar início a um processo de reversão 

do quadro de precariedade habitacional de Osasco, a SEHDU intensificou sua 

ação no Eixo de Provisão Habitacional através da implementação de programas e 

ações de urbanização de favelas, construção de unidades habitacionais, 

regularização fundiária e de inclusão social. 
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4. Gestão Democrática: Gestão Democrática: Gestão Democrática: Gestão Democrática: Para garantir a participação da sociedade civil de forma 

efetiva, a Prefeitura de Osasco procurou implantar novos métodos de 

planejamento das políticas públicas através do fortalecimento das relações entre o 

Estado e os movimentos sociais. 

Informações mais detalhadas sobre cada um desses eixos encontram-se no anexo I. 

 
5.4. Espaços de Participação e Controle Social da Política Municipal de Habitação 

 

Em relação à Política Habitacional e de Desenvolvimento Urbano, foi necessário 

capacitar e estimular a sociedade civil, fortalecendo representantes que pudessem focar o 

processo de organização da população em torno da construção de sua identidade como 

sujeito político e social. A partir do reconhecimento e apoio das diferentes formas de 

organização e de participação popular existentes, a SEHDU e a Prefeitura de Osasco 

passaram a estabelecer diferentes canais institucionais de comunicação que viabilizassem 

a participação popular nas decisões, elaboração, implementação e fiscalização das 

políticas e ações a serem formuladas e implementadas. 

Um importante canal criado trata-se do Conselho Municipal de Política Urbana e Conselho Municipal de Política Urbana e Conselho Municipal de Política Urbana e Conselho Municipal de Política Urbana e 

HabitacionalHabitacionalHabitacionalHabitacional (instituído pela Lei nº 4.011, de 2006), de caráter deliberativo e fiscalizador, 

cujas atribuições foram tratadas anteriormente neste capítulo. O Conselho vem atuando 

através de ações de capacitação e formação técnica, visando à garantia efetiva de sua 

intervenção e participação no debate, formulação e proposição sobre a política. Diversos 

temas foram debatidos nesse processo de capacitação, tais como: Orçamento; Linhas de 

Financiamento; Legislação Urbanística; Estatuto da Cidade; Plano Diretor; Regularização 

Fundiária; Orçamento Participativo; entre outros. 

Outro canal de comunicação estabelecido para a gestão democrática das 

políticas públicas foi o Fórum de RegularizaçãoFórum de RegularizaçãoFórum de RegularizaçãoFórum de Regularização, espaço permanente de discussão criado 

no âmbito do Programa de Regularização Fundiária para a manutenção e ampliação das 

atividades de participação popular. O Fórum contou com a participação direta de 

representantes dos moradores das áreas contempladas pelo Programa e teve como 

principal objetivo debater tecnicamente, através de reuniões e plenárias públicas, o 
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processo de regularização fundiária implementado pela SEHDU. Como material de apoio 

a Prefeitura elaborou uma cartilha informativa (“Roteiro para as Áreas Públicas 

Ocupadas”) que teve como objetivo a produção de informações claras e acessíveis para a 

divulgação e introdução de termos técnicos ou jurídicos necessários a compreensão de 

todas as etapas do processo de regularização fundiária. 

Em relação ao debate sobre as questões urbanas, foram também realizadas em 

Osasco as Conferências Municipais da CidadeConferências Municipais da CidadeConferências Municipais da CidadeConferências Municipais da Cidade, que possibilitaram ampliar a reflexão 

sobre as políticas de habitação e desenvolvimento urbano. A primeira conferência 

realizada após a estruturação da SEHDU e da Política Habitacional e de Desenvolvimento 

Urbano de Osasco foi a 2ª Conferência Municipal da Cidade, que teve o tema: 

“Construindo uma Política Nacional de Desenvolvimento Urbano” com foco de debate em 

questões referentes à reforma urbana. A conferência contou com a participação de 149 

delegados municipais, dos quais 53 foram para a Conferência Estadual e 3 para a 

Conferência Nacional, realizadas neste mesmo ano.  

A segunda conferência com participação da SEHDU ocorreu em 2007 e teve 

como tema: “Avançando na Gestão Democrática das Cidades”. A Conferência 

possibilitou a discussão sobre a participação popular e a justiça social no processo de 

desenvolvimento urbano e contou com a participação de 286 delegados municipais, dos 

quais 63 foram para a Conferência Estadual e 4 para a Conferência Nacional, realizadas 

também em 2007.  

A formação de representantes da sociedade civil se insere dentre as ações 

realizadas pela Prefeitura para efetivação da gestão democrática da cidade. A formação 

de representantes tem por objetivo produzir, unificar e democratizar informações, 

tornando-as acessíveis à população e possibilitando a discussão e mediação permanente 

das políticas públicas em andamento. Desta forma, conteúdos acessíveis apenas aos 

técnicos e gestores públicos, começam a ser debatidos por representantes da sociedade 

civil, favorecendo assim a garantia de acesso e entendimento de informações pelas 

comunidades e o fortalecimento dos movimentos populares do município. 

A capacitação também ocorre no campo das discussões do Orçamento Orçamento Orçamento Orçamento 

Participativo Participativo Participativo Participativo ----    OPOPOPOP, importante espaço de debate criado pela Prefeitura de Osasco para 
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garantira gestão democrática da cidade. Implantado em 200518, o OP atua sobre uma 

divisão municipal de 18 regiões, nas quais são realizadas – a partir da mobilização 

popular feita pela equipe coordenadora e pelos delegados e conselheiros locais – 

reuniões e plenárias deliberativas que têm como função: discutir e definir propostas de 

intervenções e serviços a serem priorizadas em cada região; e eleger delegados para a 

constituição do Fórum de Delegados. As atividades deliberativas do OP não ocorrem em 

conjunto com as plenárias eleitorais dos delegados, portanto, há um período de formação 

dos conselheiros, onde são realizadas oficinas para capacitação e debate sobre as formas 

de produção e controle do orçamento público municipal. 

No Fórum de Delegados são deliberadas as demandas a serem enviadas ao 

Conselho do Orçamento Participativo, as quais foram anteriormente debatidas nas 

reuniões e plenárias regionais. Desta forma, o Conselho, formado por 46 membros 

titulares, tem como atribuição a deliberação sobre o conjunto de propostas expedido pelo 

Fórum de Delegados e a formulação da peça orçamentária anual do município a ser 

remetida à Câmara de Vereadores.  Além da Coordenação do Orçamento Participativo, 

ligada à Secretaria de Governo, o Conselho conta com duas estruturas auxiliares 

formalizadas a partir de eleições internas: a Comissão de Finanças, que tem como 

objetivo acompanhar, junto à Secretaria Municipal de Finanças, a execução orçamentária 

proposta nas leis anuais; e a Comissão de Acompanhamento de Obras e Serviços, que 

tem como função acompanhar, junto a diversas secretarias, a execução das intervenções 

e serviços priorizados nas propostas aprovadas pelo Conselho. 

Mesmo sendo uma experiência relativamente sólida, observam-se ainda limitações 

técnicas e políticas para que haja a consolidação das prerrogativas estabelecidas pelo 

OP. Por parte do Conselho, há grandes esforços para que as demandas do OP sejam 

garantidas e inseridas nas peças orçamentárias de cada secretaria, neste sentido, há que 

se relativizar o OP como instância orientadora no empenho dos recursos públicos. 

Ressalta-se, no entanto, que o poder público tem buscado ampliar a dimensão 

participativa do OP através de sua conexão com outros projetos de planejamento 

                                                           
18 O desenho e a metodologia do OP foram estruturados pelo Instituto Jorge Batista, entidade de formação, 
pesquisa e consultoria a governos e movimentos sociais, a partir da análise sobre as iniciativas de orçamento 
participativo realizadas em diversos municípios brasileiros. 
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participativo, como na formulação do Plano Plurianual (PPA) de Osasco de 2009-2012 e 

no Projeto Osasco 50 Anos. 

Em relação ao Projeto Osasco 5Projeto Osasco 5Projeto Osasco 5Projeto Osasco 50 Anos0 Anos0 Anos0 Anos, o governo definiu como objetivo o 

planejamento integrado de suas ações através do estabelecimento de um conjunto de 

diretrizes e metas que tem como foco do horizonte temporal o ano do cinquentenário de 

emancipação político-administrativa do município (2012). Outras duas questões devem 

ser destacadas em relação ao Projeto: uma diz respeito à participação popular que o 

envolve e outra diz respeito à mediação da SEHDU para o estabelecimento das metas e 

diretrizes relativas ao desenvolvimento urbano.  

Em relação à participação popular, destaca-se que o Projeto Osasco 50 Anos 

contou com a estruturação de um Conselho e um Comitê Executivo próprio, cujos 

membros foram eleitos a partir de um amplo processo de mobilização social que envolveu 

diversos representantes da sociedade civil, de sindicatos, associações e setores 

empresariais. A criação destes canais de participação permitiu o debate e formulação das 

diretrizes e metas do Projeto, as quais estão estruturadas sobre os seguintes eixos 

temáticos: desenvolvimento urbano e qualidade ambiental; desenvolvimento econômico; 

saúde; educação; cultura; inclusão social e cidadania; esportes; reforma e modernização 

do Estado; e segurança pública e combate à violência urbana. 

Em relação à SEHDU, vale observar sua participação na definição das diretrizes e 

metas de atuação prioritárias do Eixo de Desenvolvimento Urbano e Qualidade 

Ambiental. A identificação das diretrizes e metas estabelecidas para este Eixo é importante 

para que as estratégias de ação a serem estabelecidas pelo PLHIS sejam também afinadas 

com as metas de governo já pactuadas com a sociedade civil através do Projeto Osasco 

50 anos. Observa-se, a partir da leitura dos conteúdos já abordados, que muitas das 

metas foram ou vem sendo atingidas atualmente pela SEHDU.  

A seguir, têm-se as diretrizes e metas para o desenvolvimento urbano e ambiental 

estabelecidas para o Município no âmbito do Projeto Osasco 50 Anos: 
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Quadro Quadro Quadro Quadro 5555.2.2.2.2. . . . Diretrizes e metas para o Desenvolvimento Urbano e Qualidade Ambiental Diretrizes e metas para o Desenvolvimento Urbano e Qualidade Ambiental Diretrizes e metas para o Desenvolvimento Urbano e Qualidade Ambiental Diretrizes e metas para o Desenvolvimento Urbano e Qualidade Ambiental ––––    Projeto Projeto Projeto Projeto 
Osasco 50 AnosOsasco 50 AnosOsasco 50 AnosOsasco 50 Anos    

Diretriz Metas    

1 
Promover a inclusão social da 
população residente nos 
assentamentos precários 

Elaboração do Plano Local de Habitação de Interesse Social – PLHIS 
Promover a regularização fundiária dos assentamentos precários do município 
Promover a urbanização e requalificação urbana das favelas existentes 
Viabilizar a construção de unidades habitacionais para atendimento do déficit 
habitacional do município 

2 
Promover a qualificação do 
espaço urbano 

Promover a revitalização e recuperação da área central de Osasco e dos centros 
de bairros, estimulando a integração do espaço urbano 
Compor um sistema de espaços urbanos conectados através da implantação de 
parques lineares visando à recuperação ambiental de bacias hidrográficas 
Implementar um projeto de comunicação visual na escala urbana 
Promover a diminuição das áreas degradadas e do número de imóveis vazios e 
subutilizados 

3 
Garantir a mobilidade e 
acessibilidade urbanas 

Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável 
Implantação do Projeto “Cidade e Ciclofaixas” para constituição de um sistema de 
transporte coletivo não-motorizado 

4 
Atualizar a legislação urbanística 
e ambiental a partir das 
necessidades da população 

Revisão do Plano Diretor e elaboração de novas leis de Uso, Ocupação e 
Parcelamento do Solo e Código de Obras 
Elaboração do Código de Posturas do município 

5 
Estabelecer medidas sócio-
ambientais para o 
desenvolvimento urbano 

Implementação de uma política ambiental 
Promover a ampliação de áreas verdes no município 
Promover a qualificação dos recursos hídricos 
Elaboração de um Plano Diretor de Drenagem Urbana 
Implantar o Plano Diretor de Resíduos Sólidos 

6 
Criar novas formas de gestão 
democrática e institucional 

Promover o desenvolvimento regional através da implantação do Consórcio 
Público da Região Oeste  
Criação da Agência Reguladora de Água, Esgoto e Drenagem de Osasco 

Fonte: Elaboração DEMACAMP, a partir dos dados disponibilizados na publicação: “50 Anos Osasco: O futuro da cidade é 
projetar a cidade do futuro. Metas para os 50 anos de Osasco”. Prefeitura de Osasco, 2012. 
 

 
5.5. Recursos e investimentos na Política de Habitação e Desenvolvimento Urbano 
 

Nesta sessão analisamos os recursos orçamentários investidos pela Prefeitura de 

Osasco na política municipal de habitação, com o objetivo de delinear o horizonte 

orçamentário a ser disponibilizado para aplicação no Plano Municipal de Habitação e, 

também, para o controle social do orçamento municipal. Inicialmente, são analisados os 

recursos previstos nas Leis Orçamentárias Anuais – LOAs para o setor habitacional; em 

seguida são apresentados os dados efetivamente gastos em habitação por meio dos 

balanços orçamentários enviados à Secretaria do Tesouro Nacional – STN; por fim é feito 

uma abordagem da aplicação de recursos próprios e transferências de outras esferas para 

o Fundo Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano. 
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Enquanto um instrumento de planejamento, a Lei Orçamentária Anual Lei Orçamentária Anual Lei Orçamentária Anual Lei Orçamentária Anual ----    LOALOALOALOA traz 

o montante de recursos disponibilizados para que a Prefeitura possa investir, durante o 

ano, em suas diversas políticas setoriais, dentre recursos próprios e transferências de 

outras esferas de governo. Tomamos, para a elaboração do Plano Local de Habitação, as 

LOAS dos anos de 2009 a 2012, disponibilizadas no endereço eletrônico do Portal da 

Transparência da Prefeitura de Osasco19.  

A tabela abaixo expõe o montante de recursos disponibilizados para as despesas 

previstas na função habitação (dentre as diversas do orçamento, como saúde, educação 

etc.) e o total do orçamento, em valores correntes. No gráfico a seguir é possível verificar 

o percentual que significa a previsão da função habitação em relação ao total do 

orçamento do município. Os valores apresentados indicam uma variação considerável da 

grandeza dos valores disponibilizados para cada ano, com um montante elevado em 

2009 (11%), diminuindo em 2010 (3,4%) e aumentando no ano seguinte (5,7%), 

chegando a um patamar bem inferior em 2012 (1,5%). 

 

QuQuQuQuadro 5.3.adro 5.3.adro 5.3.adro 5.3.    Valor previsto de Despesas na Função Habitação e Total das Despesas, em valores Valor previsto de Despesas na Função Habitação e Total das Despesas, em valores Valor previsto de Despesas na Função Habitação e Total das Despesas, em valores Valor previsto de Despesas na Função Habitação e Total das Despesas, em valores 

correntes, Poder Executivo da Prefeitura de Osasco (2009 correntes, Poder Executivo da Prefeitura de Osasco (2009 correntes, Poder Executivo da Prefeitura de Osasco (2009 correntes, Poder Executivo da Prefeitura de Osasco (2009 ––––    2012)2012)2012)2012)    

LOALOALOALOA    2009200920092009    2010201020102010    2011201120112011    2012201220122012    

Função HabitaçãoFunção HabitaçãoFunção HabitaçãoFunção Habitação    R$ 111.205.524 R$ 41.296.068 R$ 82.865.884 R$ 21.779.719 

Total das DespesasTotal das DespesasTotal das DespesasTotal das Despesas    R$ 1.010.387.852 R$ 1.206.677.350 R$ 1.444.021.649 R$ 1.469.174.488 

Fonte: Elaboração DEMACAMP, a partir das Leis Orçamentárias Anuais de 2009, 2010, 2011 e 

2012, divulgadas em http://200.143.51.52:9005/PortalTransp/, no dia 30/08/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 As LOAS desses anos foram as que estavam disponibilizadas no endereço eletrônico 
http://200.186.90.230:9005/PortalTransp 
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Gráfico 5.2.Gráfico 5.2.Gráfico 5.2.Gráfico 5.2.    Percentual da Despesa na Função Habitação em relação ao Total das Despesas, Percentual da Despesa na Função Habitação em relação ao Total das Despesas, Percentual da Despesa na Função Habitação em relação ao Total das Despesas, Percentual da Despesa na Função Habitação em relação ao Total das Despesas, 

Osasco (Leis Orçamentárias Anuais 2009 Osasco (Leis Orçamentárias Anuais 2009 Osasco (Leis Orçamentárias Anuais 2009 Osasco (Leis Orçamentárias Anuais 2009 ––––    2012)2012)2012)2012)    

 
Fonte: Elaboração DEMACAMP, a partir das Leis Orçamentárias Anuais de 2009, 2010, 2011 e 

2012, divulgadas em http://200.143.51.52:9005/PortalTransp/, no dia 30/08/2012. 

 

As LOAs também permitem uma análise dos recursos disponibilizados para as 

Secretarias do Poder Executivo, dentre elas a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento 

Urbano, a qual agrega recursos da função habitação e de outras funções, como a 

administração para o gerenciamento do custeio da máquina pública. A tabela a seguir 

traz esses dados para os anos de 2009 a 2012, sendo que o gráfico abaixo apresenta a 

representação desse percentual em relação ao total do orçamento da Prefeitura. 

 

Quadro 5.4.Quadro 5.4.Quadro 5.4.Quadro 5.4.    Despesa prevista para a Secretaria de HabiDespesa prevista para a Secretaria de HabiDespesa prevista para a Secretaria de HabiDespesa prevista para a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano e Total tação e Desenvolvimento Urbano e Total tação e Desenvolvimento Urbano e Total tação e Desenvolvimento Urbano e Total 

das Despesas, em valores correntes, Poder Executivo da Prefeitura de Osasco (2009 das Despesas, em valores correntes, Poder Executivo da Prefeitura de Osasco (2009 das Despesas, em valores correntes, Poder Executivo da Prefeitura de Osasco (2009 das Despesas, em valores correntes, Poder Executivo da Prefeitura de Osasco (2009 ––––    2012)2012)2012)2012)    

LOALOALOALOA    2009200920092009    2010201020102010    2011201120112011    2012201220122012    

Secretaria de Habitação e Secretaria de Habitação e Secretaria de Habitação e Secretaria de Habitação e 

Desenvolvimento UrbanoDesenvolvimento UrbanoDesenvolvimento UrbanoDesenvolvimento Urbano    
R$ 126.936.894 R$ 77.732.268 R$ 119.895.826 R$ 28.536.719 

Total da DespesaTotal da DespesaTotal da DespesaTotal da Despesa    
R$ 

1.010.387.852 

R$ 

1.206.677.350 

R$ 

1.444.021.649 

R$ 

1.469.174.488 

Fonte: Elaboração DEMACAMP, a partir das Leis Orçamentárias Anuais de 2009, 2010 e 2011, 

divulgadas em http://200.143.51.52:9005/PortalTransp/, no dia 30/08/2012. 

 

11,0%

3,4%
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Gráfico 5.3.Gráfico 5.3.Gráfico 5.3.Gráfico 5.3.    Percentual da Despesa Prevista para a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Percentual da Despesa Prevista para a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Percentual da Despesa Prevista para a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Percentual da Despesa Prevista para a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento 

Urbano em relação ao Total das Despesas, Poder Executivo da Prefeitura de Osasco (Leis Urbano em relação ao Total das Despesas, Poder Executivo da Prefeitura de Osasco (Leis Urbano em relação ao Total das Despesas, Poder Executivo da Prefeitura de Osasco (Leis Urbano em relação ao Total das Despesas, Poder Executivo da Prefeitura de Osasco (Leis 

Orçamentárias AOrçamentárias AOrçamentárias AOrçamentárias Anuais 2009 nuais 2009 nuais 2009 nuais 2009 ––––    2012)2012)2012)2012)    

 
Fonte: Elaboração DEMACAMP, a partir das Leis Orçamentárias Anuais de 2009, 2010 e 2011, 

divulgadas em http://200.143.51.52:9005/PortalTransp/, no dia 30/08/2012. 

 

Nos dados orçamentários das LOAs para a Secretaria de Habitação e 

Desenvolvimento Urbano também verificamos o mesmo padrão da evolução dos 

montantes disponibilizados para a função habitação; ou seja: volume alto em 2009, 

decaindo, subindo e decaindo nos próximos anos até 2012.  

Propomos três vertentes compreensivas para o entendimento desse 

comportamento da previsão de recursos para a política habitacional e de desenvolvimento 

urbano da Prefeitura de Osasco: a primeira relacionada à capacidade de gasto dos 

recursos disponibilizados; a segunda quanto à prioridade na alocação de recursos entre 

as diversas áreas e setores da Prefeitura; e última quanto à captação de recursos em 

fontes externas. Consideramos que essas vertentes deverão ser melhor analisadas e 

aprofundadas para o planejamento das ações futuras de desenvolvimento institucional e 

de alocação de recursos da Prefeitura no setor habitacional e de desenvolvimento urbano.  

Para finalizar a análise das LOAs, e auxiliar esse último ponto de reflexão, apresentamos 

duas tabelas que apresentam a distribuição percentual das despesas previstas entre as 

12,6%

6,4%

8,3%

1,9%

2009 2010 2011 2012

Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano
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funções orçamentárias e entre os órgãos do Poder Executivo. Podemos verificar as áreas 

de governo que tiveram maior alocação de recursos quando houve decréscimo nos 

valores investidos no setor habitacional e urbano: 

 

Quadro 5.5Quadro 5.5Quadro 5.5Quadro 5.5    Demonstrativo da Despesa por Órgãos, percentual em relação ao total de despesas, Demonstrativo da Despesa por Órgãos, percentual em relação ao total de despesas, Demonstrativo da Despesa por Órgãos, percentual em relação ao total de despesas, Demonstrativo da Despesa por Órgãos, percentual em relação ao total de despesas, 

Poder Executivo da Prefeitura de Osasco (Leis Orçamentárias Anuais 2009Poder Executivo da Prefeitura de Osasco (Leis Orçamentárias Anuais 2009Poder Executivo da Prefeitura de Osasco (Leis Orçamentárias Anuais 2009Poder Executivo da Prefeitura de Osasco (Leis Orçamentárias Anuais 2009----2012)2012)2012)2012)    

EspecificaçãoEspecificaçãoEspecificaçãoEspecificação    2009200920092009    2010201020102010    2011201120112011    2012201220122012    

GABINETE DO GABINETE DO GABINETE DO GABINETE DO PREFEITOPREFEITOPREFEITOPREFEITO    1,3% 1,2% 1,4% 1,5% 

SECRETARIA DE GOVERNOSECRETARIA DE GOVERNOSECRETARIA DE GOVERNOSECRETARIA DE GOVERNO    0,6% 0,5% 0,9% 1,2% 

SECRETARIA DE FINANÇASSECRETARIA DE FINANÇASSECRETARIA DE FINANÇASSECRETARIA DE FINANÇAS    1,0% 0,9% 1,9% 1,7% 

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOSSECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOSSECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOSSECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS    0,9% 1,4% 1,5% 1,2% 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO    3,2% 3,9% 4,2% 1,6% 

SECRETARIA DE SECRETARIA DE SECRETARIA DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO,TRABALHOE INCLUSÃODESENVOLVIMENTO,TRABALHOE INCLUSÃODESENVOLVIMENTO,TRABALHOE INCLUSÃODESENVOLVIMENTO,TRABALHOE INCLUSÃO    2,0% 1,8% 1,3% 1,2% 

SECRETARIA DE EDUCACAOSECRETARIA DE EDUCACAOSECRETARIA DE EDUCACAOSECRETARIA DE EDUCACAO    25,6% 24,6% 22,9% 34,0% 

SECRETARIA DE SAÚDESECRETARIA DE SAÚDESECRETARIA DE SAÚDESECRETARIA DE SAÚDE    27,4% 27,5% 27,5% 28,5% 

SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRASSECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRASSECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRASSECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS    - - - 6,5% 

SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAISSECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAISSECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAISSECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS    2,4% 2,1% 2,1% - 

SECRETARIA SECRETARIA SECRETARIA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESDE OBRAS E TRANSPORTESDE OBRAS E TRANSPORTESDE OBRAS E TRANSPORTES    4,3% 10,1% 8,6% - 

SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZERSECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZERSECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZERSECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER    1,3% 1,0% 1,2% 1,0% 

SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTOURBANOSECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTOURBANOSECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTOURBANOSECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTOURBANO    12,6% 6,4% 8,3% 1,9% 

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIALSECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIALSECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIALSECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL    1,7% 1,2% 1,3% 1,1% 

SECRETARIA DE SECRETARIA DE SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURACULTURACULTURACULTURA    0,6% 0,5% 0,5% 0,6% 

SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ABASTECIMENTOSECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ABASTECIMENTOSECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ABASTECIMENTOSECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ABASTECIMENTO    3,5% 3,5% 4,0% 1,5% 

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTESECRETARIA DO MEIO AMBIENTESECRETARIA DO MEIO AMBIENTESECRETARIA DO MEIO AMBIENTE    0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO    10,9% 12,9% 11,6% 12,1% 

SECRETARIA DE TRANSPORTES E DA MOBILIDADE URBANASECRETARIA DE TRANSPORTES E DA MOBILIDADE URBANASECRETARIA DE TRANSPORTES E DA MOBILIDADE URBANASECRETARIA DE TRANSPORTES E DA MOBILIDADE URBANA    - - - 1,4% 

SECRETARIA DE SEGURANÇA E CONTROLE URBANOSECRETARIA DE SEGURANÇA E CONTROLE URBANOSECRETARIA DE SEGURANÇA E CONTROLE URBANOSECRETARIA DE SEGURANÇA E CONTROLE URBANO    - - - 2,3% 

Reserva de ContingênciaReserva de ContingênciaReserva de ContingênciaReserva de Contingência    0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

TotalTotalTotalTotal    100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: Elaboração DEMACAMP, a partir das Leis Orçamentárias Anuais de 2009, 2010, 

2011 e 2012, divulgadas em http://200.143.51.52:9005/PortalTransp/, no dia 30/08/2012. 
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Quadro Quadro Quadro Quadro 5.6.5.6.5.6.5.6.    Sumário da Despesa por Funções de Governo, percentual em relação ao total de Sumário da Despesa por Funções de Governo, percentual em relação ao total de Sumário da Despesa por Funções de Governo, percentual em relação ao total de Sumário da Despesa por Funções de Governo, percentual em relação ao total de 

despesas, Poder Executivo da Prefeitura de Osasco (Ledespesas, Poder Executivo da Prefeitura de Osasco (Ledespesas, Poder Executivo da Prefeitura de Osasco (Ledespesas, Poder Executivo da Prefeitura de Osasco (Leis Orçamentárias Anuais 2009is Orçamentárias Anuais 2009is Orçamentárias Anuais 2009is Orçamentárias Anuais 2009----2012)2012)2012)2012)    

Despesas por Função 2009 2010 2011 2012 

JudiciáriaJudiciáriaJudiciáriaJudiciária    0,0% 0,6% 0,7% 0,5% 

AdministraçãoAdministraçãoAdministraçãoAdministração    25,0% 13,2% 14,9% 11,8% 

Defesa NacionalDefesa NacionalDefesa NacionalDefesa Nacional    0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Segurança PúblicaSegurança PúblicaSegurança PúblicaSegurança Pública    0,4% 0,6% 0,4% 2,3% 

Assistência SocialAssistência SocialAssistência SocialAssistência Social    1,2% 3,7% 4,0% 1,4% 

SaúdeSaúdeSaúdeSaúde    22,6% 27,5% 27,6% 28,5% 

TrabalhoTrabalhoTrabalhoTrabalho    1,2% 1,7% 1,3% 1,2% 

EducaçãoEducaçãoEducaçãoEducação    27,7% 24,6% 22,9% 34,0% 

CulturaCulturaCulturaCultura    0,1% 0,5% 0,5% 0,6% 

Direitos da CidadaniaDireitos da CidadaniaDireitos da CidadaniaDireitos da Cidadania    0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 

UrbanismoUrbanismoUrbanismoUrbanismo    2,3% 11,2% 12,9% 6,7% 

HabitaçãoHabitaçãoHabitaçãoHabitação    11,0% 3,4% 5,7% 1,5% 

SaneamentoSaneamentoSaneamentoSaneamento    0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Gestão AmbientalGestão AmbientalGestão AmbientalGestão Ambiental    0,1% 0,5% 0,5% 0,5% 

Ciência e TecnologiaCiência e TecnologiaCiência e TecnologiaCiência e Tecnologia    0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 

IndústriaIndústriaIndústriaIndústria    0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Comércio e ServiçosComércio e ServiçosComércio e ServiçosComércio e Serviços    0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

TransporteTransporteTransporteTransporte    0,4% 4,1% 0,4% 1,7% 

Desporto e LazerDesporto e LazerDesporto e LazerDesporto e Lazer    0,2% 1,0% 1,2% 1,0% 

Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisEncargos EspeciaisEncargos Especiais    7,6% 7,3% 6,7% 8,0% 

Reserva de Reserva de Reserva de Reserva de 

ContingênciaContingênciaContingênciaContingência    

0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

Total da DespesaTotal da DespesaTotal da DespesaTotal da Despesa    100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: Elaboração DEMACAMP, a partir das Leis Orçamentárias Anuais de 2009, 2010, 

2011 e 2012, divulgadas em http://200.143.51.52:9005/PortalTransp/, no dia 30/08/2012. 

 

Como visto, as Leis Orçamentárias Anuais apresentam os recursos iniciais, em 

cada ano, que são disponibilizados para gasto no período. Para aprofundar o 

conhecimento sobre a efetividade dos gastos desses recursos disponibilizados, tomamos o 
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montante de despesas gastas ao final de cada ano, por meio dos dados enviados pela 

Prefeitura à Secretaria do Tesouro Nacional – STN, agrupadas no sistema Finanças do 

Brasil (FINBRA) - Dados Contábeis dos Municípios20. Esses dados expõem o volume de 

recursos gastos por função do orçamento (sendo que, não há dados por órgãos de 

gestão), sendo que aqui tomamos um período maior de análise, entre 2004 e 2011 

(dado que o presente texto está em elaboração em 2012, não há dados para esse ano). 

A tabela abaixo apresenta os valores correntes das despesas gastas na função habitação, 

pela Prefeitura de Osasco, entre os anos de 2004 e 2010, além do total das despesas 

gastas, para efeito de comparação. Já o gráfico a seguir mostra o percentual que os 

gastos na função habitação representaram no total do orçamento do município nesse 

mesmo período. 

 

Quadro 5.7Quadro 5.7Quadro 5.7Quadro 5.7    ––––Despesas gastas na Função Habitação e Total de Despesas, valores correntes, Despesas gastas na Função Habitação e Total de Despesas, valores correntes, Despesas gastas na Função Habitação e Total de Despesas, valores correntes, Despesas gastas na Função Habitação e Total de Despesas, valores correntes, 

Prefeitura de Osasco (2004 Prefeitura de Osasco (2004 Prefeitura de Osasco (2004 Prefeitura de Osasco (2004 ––––    2011)2011)2011)2011)    

AnoAnoAnoAno    
Função Função Função Função 

HabitaçãoHabitaçãoHabitaçãoHabitação    

TOTAL DE TOTAL DE TOTAL DE TOTAL DE 

DESPESASDESPESASDESPESASDESPESAS    

2004200420042004    R$ 10.214.776 R$ 505.662.184 

2005200520052005    R$ 9.329.159 R$ 546.376.586 

2006200620062006    R$ 7.409.183 R$ 644.093.342 

2007200720072007    R$ 6.068.766 R$ 886.629.534 

2008200820082008    R$ 34.287.603 R$ 1.020.676.033 

2009200920092009    R$ 73.114.815 R$ 1.119.691.257 

2010201020102010    R$ 52.319.446 R$ 1.291.355.022 

2011201120112011    R$ 63.561.265 R$ 1.466.660.611 

Fonte: elaboração Demacamp, a partir de dados primários da Secretaria do Tesouro Nacional, 

Finanças do Brasil - Dados Contábeis dos Municípios (2004 a 2011), disponíveis em 

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/estados_municipios/index.asp, acesso em 10/09/2012. 

 

 

 

                                                           
20 Disponível no endereço eletrônico http://www.tesouro.fazenda.gov.br/estados_municipios/index.asp 
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GGGGráfico 5.4.ráfico 5.4.ráfico 5.4.ráfico 5.4.    Percentual de Despesas gastas na Função Habitação em relação ao Total de Percentual de Despesas gastas na Função Habitação em relação ao Total de Percentual de Despesas gastas na Função Habitação em relação ao Total de Percentual de Despesas gastas na Função Habitação em relação ao Total de 

Despesas, Prefeitura de Osasco (2004 Despesas, Prefeitura de Osasco (2004 Despesas, Prefeitura de Osasco (2004 Despesas, Prefeitura de Osasco (2004 ––––    2011)2011)2011)2011)    

 
Fonte: elaboração Demacamp, a partir de dados primários da Secretaria do Tesouro Nacional, 

Finanças do Brasil - Dados Contábeis dos Municípios (2004 a 2011), disponíveis em 

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/estados_municipios/index.asp, acesso em 10/09/2012. 

 

Constatamos que os gastos na função habitação tiveram um patamar de 2% em 

2004 que decaiu até o ano de 2007, chegando a 0,7% do orçamento municipal (o 

menor percentual do período analisado), passando por um expressivo salto em 2008 

(3,4% do orçamento) e em 2009 (atingindo 6,5% do orçamento municipal), diminuindo a 

um nível mais baixo nos anos de 2010 e 2011, mas ainda expressivo quando comparado 

ao período 2004-2007.  

Podemos verificar, então, que comparado ao montante disponibilizado nas Leis 

Orçamentárias de 2009 a 2012, houve também forte gasto em 2009, um queda em 

2010, mas não em 2011, como previsto na LOA desse ano. 

Para finalizar a análise dos recursos financeiros aplicados na política habitacional 

e urbana de Osasco, comparamos o volume gasto pela Prefeitura de Osasco na função 

habitação, com os dados de outros municípios brasileiros de grande porte. Selecionamos 

as nove cidades brasileiras com maior população em 2010 e algumas cidades da região 

metropolitana de São Paulo e Santos21, com o objetivo de captar como essas cidades, 

                                                           

21 No caso, municípios que tinham dados orçamentários disponíveis no sistema Finanças do Brasil 
(FINBRA) - Dados Contábeis dos Municípios: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Cuiabá, 
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com grandes problemas habitacionais e localizadas em dinâmicas metropolitanas, estão 

priorizando a habitação em seus orçamentos. 

Na tabela a seguir, em sua coluna azul, os valores para 2010, e em 2011 os 

valores para 2011. Observamos que os valores de Osasco superam percentualmente, 

nesses dois anos de análise, muitos dos municípios de grande porte do Brasil, podendo 

ser considerado um patamar expressivo de investimento no setor. 

    

GGGGráfico 5.5ráfico 5.5ráfico 5.5ráfico 5.5    ––––    Percentual de Despesas gastas na Função Habitação em relação ao Total de Percentual de Despesas gastas na Função Habitação em relação ao Total de Percentual de Despesas gastas na Função Habitação em relação ao Total de Percentual de Despesas gastas na Função Habitação em relação ao Total de 

Despesas, municípios selecionados (2010 Despesas, municípios selecionados (2010 Despesas, municípios selecionados (2010 Despesas, municípios selecionados (2010 ––––    2011)2011)2011)2011)    

 

                                                                                                                                                                       

João Pessoa, Florianópolis e Porto Alegre, Campinas, Diadema, Carapicuíba, Guarulhos, Osasco, 
São Bernardo do Campo, Santo André, Santos e Sorocaba. 
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Fonte: elaboração Demacamp, a partir de dados primários da Secretaria do Tesouro Nacional, 

Finanças do Brasil - Dados Contábeis dos Municípios (2004 a 2011), disponíveis em 

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/estados_municipios/index.asp, acesso em 10/09/2012. 

 
 
5.6. Fundo Municipal de Política Urbana e Habitacional 
 

O Fundo Municipal de Política Urbana e HabitacionalFundo Municipal de Política Urbana e HabitacionalFundo Municipal de Política Urbana e HabitacionalFundo Municipal de Política Urbana e Habitacional, criado pela Lei 

4.011/2006, possui uma conta específica,mantida em instituição financeira pública, e 

tem por objetivo centralizar os recursos provenientes de:  

� Dotações orçamentárias próprias do município;  

� Comercialização de terrenos, imóveis e outros itens obtidos a partir de 

operações coletivas estruturadas pelo poder público;  

� Receitas derivadas da Concessão do Direito Real de Uso de áreas públicas 

para fins habitacionais;  

� Receitas provenientes de levantamentos judiciais de prestações de 

adquirentes de lotes;  

� Receitas cobradas de loteadores para cobertura das despesas efetuadas 

pelo município na regularização do loteamento;  

� Operações Urbanas Consorciadas, Outorgas Onerosas do Direito de 

Construir e outros instrumentos urbanísticos previstos no Plano Diretor de 

Osasco e no Estatuto da Cidade; 

� Prestações decorrentes de financiamento, bem como empréstimos externos 

e internos para programas habitacionais e de desenvolvimento urbano;  

� Operações coletivas organizadas pela Prefeitura para acesso ao Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Fundo de Arrendamento Residencial 

- FAR, Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT e outros fundos 

específicos;  

� Convênios ou repasses do Governo Federal e Estadual, de outros órgãos 

públicos,de instituições internacionais de cooperação e desenvolvimento e 

também do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social - SNHIS, do 
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Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos - SBPE, do Sistema de 

Financiamento Imobiliário - SFI, do Programa de Incentivo a Projetos de 

Interesse Social - PIPS e das Parcerias Público-Privadas-PPPs;  

� Empréstimos conferidos por autarquias, empresas ou administração indireta 

do município, direcionados a programas habitacionais de interesse social; 

� Contribuições e doações de pessoas físicas ou jurídicas, entidades e 

organismos de cooperação nacionais ou internacionais; e 

� Retorno de aplicações financeiras e operações coletivas de financiamento 

habitacional estruturadas pelo poder público municipal.  

Nos primeiros anos de funcionamento do FMPUH, os recursos mais significativos Nos primeiros anos de funcionamento do FMPUH, os recursos mais significativos Nos primeiros anos de funcionamento do FMPUH, os recursos mais significativos Nos primeiros anos de funcionamento do FMPUH, os recursos mais significativos 

foram provenientes das operações financeirasforam provenientes das operações financeirasforam provenientes das operações financeirasforam provenientes das operações financeiras    vinculadas ao Programa de Subsídio vinculadas ao Programa de Subsídio vinculadas ao Programa de Subsídio vinculadas ao Programa de Subsídio 

Habitacional Habitacional Habitacional Habitacional ----    PSH, que teve a Prefeitura como órgão articulador e as cooperativas PSH, que teve a Prefeitura como órgão articulador e as cooperativas PSH, que teve a Prefeitura como órgão articulador e as cooperativas PSH, que teve a Prefeitura como órgão articulador e as cooperativas 

habitacionais como executores das açõeshabitacionais como executores das açõeshabitacionais como executores das açõeshabitacionais como executores das ações. Do total da receita, os recursos do PSH 

representaram 92,7% em 2007, 46,7% em 2009 e 23,8% em 2010. Atualmente, os Atualmente, os Atualmente, os Atualmente, os 

recursos mais expressivos são os provenientes da aplicação dos instrumentos urbanísticos recursos mais expressivos são os provenientes da aplicação dos instrumentos urbanísticos recursos mais expressivos são os provenientes da aplicação dos instrumentos urbanísticos recursos mais expressivos são os provenientes da aplicação dos instrumentos urbanísticos 

expressos no Plano Diretor e no zoneamento urbano, como a Outorga Onerosa do expressos no Plano Diretor e no zoneamento urbano, como a Outorga Onerosa do expressos no Plano Diretor e no zoneamento urbano, como a Outorga Onerosa do expressos no Plano Diretor e no zoneamento urbano, como a Outorga Onerosa do 

Direito de Construir e as contrapartidas para regularização de loteamenDireito de Construir e as contrapartidas para regularização de loteamenDireito de Construir e as contrapartidas para regularização de loteamenDireito de Construir e as contrapartidas para regularização de loteamentos e imóveis. tos e imóveis. tos e imóveis. tos e imóveis.  
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Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 5.65.65.65.6. . . . Evolução da reEvolução da reEvolução da reEvolução da receita orçamentária do FMPUH por ceita orçamentária do FMPUH por ceita orçamentária do FMPUH por ceita orçamentária do FMPUH por fonte de recurso, fonte de recurso, fonte de recurso, fonte de recurso, em valores em valores em valores em valores 

correntes, Prefeitura de Osasco (correntes, Prefeitura de Osasco (correntes, Prefeitura de Osasco (correntes, Prefeitura de Osasco (2007200720072007----2012012012012)2)2)2)    

 
1 Lei 176/2008 - altera dispositivos da Lei 1.485/78, que estabelece os objetivos e as diretrizes para uso e 

ocupação do solo urbano no Município de Osasco. 

Elaboração: DEMACAMP, a partir de dados fornecidos pela SEHDU, 2012. 

A Outorga Onerosa, instituída pela Lei Complementar 171/2008, tanto pode ser 

aplicada em novas construções cujo índice de aproveitamento exceda o previsto na Lei 

1.485/1978 22  e em suas alterações posteriores, quanto pode ser concedida para a 

regularização de construções edificadas sem o licenciamento da Prefeitura. Nos últimos 

dois anos (2010-2011), os recursos da Outorga vêm crescendo mais que nos anos 

anteriores do período em análise. A aplicação do instrumento tem contribuído de forma 

expressiva na ampliação da receita do Fundo e os recursos provenientes dessa aplicação 

representam a maior arrecadação do período 2007-2011, com 37,5% de participação 

total. 

Em comparação com as demais fontes de recurso do FMPUH, a Outorga Onerosa 

tem se mostrado uma fonte mais estável de arrecadação. Contudo, é necessário um 

estudo que aponte, ainda que de forma geral, as tendências do mercado imobiliário e as 

possibilidades e limitações da venda de potencial construtivo no Município nos próximos 

                                                           
22 Estabelece os objetivos e as diretrizes para uso e ocupação do solo urbano no Município de Osasco. 
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anos, para se verificar a capacidade de ampliação destes montantes como recurso 

financeiro para o Fundo. 

O FMPUH é operado pela Secretaria Municipal de Finanças, que tem como 

competência realizar e controlar as liquidações financeiras, manter aplicados os recursos, 

bem como  efetuar a prestação de contas do Fundo. A aplicação dos recursos está 

condicionada à política de desenvolvimento urbano definida pelo Plano Diretor de 

Osasco e cabe à SEHDU, através da Secretaria Executiva do FMPUH, atuar como agente 

executor do Fundo,acompanhar o controle dos recursos junto ao órgão operacional e 

executar os programas e ações habitacionais e urbanas. 

Os recursos do FMPUH podem ser destinados a ações que contemplem: a 

aquisição, construção, conclusão, melhoria, reforma, locação social e arrendamento de 

unidades habitacionais; a provisão de lotes urbanizados para fins habitacionais; a 

urbanização e regularização fundiária de assentamentos precários; a implantação de 

infraestrutura e equipamentos públicos em áreas de recuperação urbana; a remoção de 

famílias de áreas de risco ou a remoção de unidades habitacionais em casos de execução 

de projetos de requalificação urbana; a garantia financeira para projetos específicos de 

habitação de interesse social; o fomento e o apoio às ações de fortalecimento 

institucional; a implantação de sistemas de informação, avaliação e monitoramento, bem 

como a elaboração de estudos e pesquisas relacionados à habitação e ao 

desenvolvimento urbano; a elaboração de instrumentos de planejamento, como Plano 

Diretor, Plano de Habitação, Lei de Uso e Ocupação do Solo, etc.; o desenvolvimento de 

programas habitacionais de interesse social que estimulem a prática da autogestão, o 

associativismo e o cooperativismo; a publicação, comunicação e divulgação, bem como 

a realização de conferências, seminários e oficinas sobre a Política Urbana e 

Habitacional.  

Vale destacar, no entanto, que compete ao Conselho Municipal de Política 

Urbana e Habitacional – que tem em sua composição 1/3 de representantes de entidades 

comunitárias, organizações populares, organizações não governamentais ou organizações 

de sociedade civil de interesse público ligadas à área habitacional ou de desenvolvimento 
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urbano – deliberar sobre quais programas, sendo que as ações deverão ser executadas, 

com maior ou menor prioridade, com os recursos existentes no Fundo. 

Em geral, as ações deliberadas pelo Conselho durante os anos 2007 e 2011 

seguiram as linhas e programas de atuação propostos pela SEHDU. Neste sentido, os os os os 

recursos foram aplicados para o fortalecimrecursos foram aplicados para o fortalecimrecursos foram aplicados para o fortalecimrecursos foram aplicados para o fortalecimento institucional da Secretaria, em ações de ento institucional da Secretaria, em ações de ento institucional da Secretaria, em ações de ento institucional da Secretaria, em ações de 

ordenamento territorial e requalificação urbana, em provisão habitacional, regularização ordenamento territorial e requalificação urbana, em provisão habitacional, regularização ordenamento territorial e requalificação urbana, em provisão habitacional, regularização ordenamento territorial e requalificação urbana, em provisão habitacional, regularização 

fundiária, fortalecimento da gestão democrática da Política de Habitação e fundiária, fortalecimento da gestão democrática da Política de Habitação e fundiária, fortalecimento da gestão democrática da Política de Habitação e fundiária, fortalecimento da gestão democrática da Política de Habitação e 

Desenvolvimento Urbano e, principalmente, na uDesenvolvimento Urbano e, principalmente, na uDesenvolvimento Urbano e, principalmente, na uDesenvolvimento Urbano e, principalmente, na urbanização de favelas.rbanização de favelas.rbanização de favelas.rbanização de favelas. 

Na linha de ação Fortalecimento Institucional, os recursos foram aplicados na 

modernização e controle do uso do solo, que incluiu a aquisição de material de consumo 

e o pagamento de serviços cartoriais; a informatização do Serviço de Fiscalização do 

Departamento de Uso do Solo - DUS; a contratação de serviços de consultoria para 

elaboração de leis; e a contratação de serviços de pessoa jurídica para projetos e 

gerenciamento de obras. Recursos foram aplicados também para a contratação de 

consultoria e serviços terceirizados e para a aquisição de materiais e equipamentos 

permanentes e de consumo. 

Na área de desenvolvimento urbano, foram aplicados recursos do fundo no 

pagamento de contrapartidas para execução de obras viárias e desapropriações e na 

contratação de consultoria para elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança no 

âmbito da Operação Urbana Consorciada Tietê II e elaboração do Plano Local de 

Habitação de Interesse Social - PLHIS.  

Já para a provisão habitacional, os investimentos foram aplicados no 

cadastramento das áreas do Braço Morto do Rio Tietê; na aquisição de imóveis para 

complementação das ações de provisão, urbanização e requalificação urbana; na 

contratação de estudos técnicos de projeto bem como no pagamento de desapropriações 

para implantação de unidades habitacionais em ZEIS, através do Programa Minha Casa, 

Minha Vida. 

Na regularização fundiária de assentamentos precários, recursos do fundo foram 

aplicados na aquisição de materiais de consumo e no gerenciamento do Programa de 

Regularização Fundiária; na elaboração de diagnósticos para formulação de Plano 
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Municipal de Regularização Fundiária; na confecção de placas de identificação de 

logradouros e de termos de compromisso de recuperação ambiental; na contratação de 

pessoas jurídicas para apoio nos serviços cartoriais e ações de usucapião, no âmbito dos 

convênios firmados com a OAB, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA e 

a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Osasco - AEAO; e na composição de 

contrapartidas exigidas pelos contratos firmados com o Governo Federal.  

No Programa Urbanização de Favelas, os recursos foram utilizados na 

complementação de projetos não empenhados; na constituição de reservas para 

pagamento de reajustes e contrapartidas das obras do PAC; na implantação de redes de 

esgoto e na aquisição de imóveis e materiais de construção; e na contratação de serviços 

para gerenciamento social de projetos e obras.  

O gráfico abaixo apresenta o montante de investimentos deliberado pelo 

Conselho do Fundo por ação na área de habitação e desenvolvimento urbano, com 

destaque para as ações relacionadas à urbanização de assentamentos precários. É 

possível observar que a maior parte dos recursos vem sendo utilizada como contrapartida 

municipal, que compõe o valor total de investimentos em convênios firmados com o 

Governo Federal, através do PAC. Do total dos R$ 35.320.757,29 empenhados na 

urbanização de favelas entre 2007 e 2011, R$ 20.249.602,67 foram aplicados no 

pagamento de contrapartidas, ou seja, 57,3% dos investimentos. Outro destaque se dá na 

contratação de serviços terceirizados para o gerenciamento social das obras de 

urbanização, que utilizou 15,5% dos investimentos totais do fundo no período analisado. 
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Gráfico 5Gráfico 5Gráfico 5Gráfico 5....7777. . . . VolumeVolumeVolumeVolume    dos Investimentosdos Investimentosdos Investimentosdos Investimentos    empenhadoempenhadoempenhadoempenhados com recursos do FMPUHs com recursos do FMPUHs com recursos do FMPUHs com recursos do FMPUH, por tipo de , por tipo de , por tipo de , por tipo de 

ações,ações,ações,ações,em valores correntes, em valores correntes, em valores correntes, em valores correntes, Prefeitura de Osasco (Prefeitura de Osasco (Prefeitura de Osasco (Prefeitura de Osasco (2007200720072007----2011201120112011))))    

 

 
Elaboração: DEMACAMP, a partir de dados fornecidos pela SEHDU, 2012. 

 

Os recursos provenientes do Governo Federal ainda se constituem como a 

principal fonte de investimento da SEHDU. Porém, é através do FMPUH que as 

contrapartidas municipais vêm sendo viabilizadas no quadro de composição dos 

investimentos.Neste sentido, a dotação de recursos orçamentários representativos para a 

área de habitação durante os últimos cinco anos no Fundo tem representado uma grande 

vantagem para a captação de recursos do Governo Federal. Com a crescente evolução 

da receita, cuja maior fonte de recurso advém da aplicação do instrumento da Outorga 

Onerosa, o Fundo apresenta um potencial de apoio financeiro para a composição de 

outros investimentos que permitirão ampliar as ações da política local. Estes investimentos 

poderão ser viabilizados tanto através de convênios com as demais esferas do setor 

público como através de parcerias com o setor privado. 

Destaca-se que, mesmo com grande quantidade de recursos empenhados nas 

diversas modalidades de ação da Política de Habitação e Desenvolvimento Urbano de 

Osasco, desde o funcionamento do Fundo, os investios investios investios investimentos se concentraram nas mentos se concentraram nas mentos se concentraram nas mentos se concentraram nas 
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intervenções de urbanização de favelasintervenções de urbanização de favelasintervenções de urbanização de favelasintervenções de urbanização de favelas, cujas ações representaram 83% dos recursos 

empenhados. O gráfico abaixo detalha a distribuição dos recursos pelos tipos de ações 

em urbanização de favelas, entre os anos de 2007 e 2011. 

 

GrGrGrGráfico 5áfico 5áfico 5áfico 5....8888. . . . VolumeVolumeVolumeVolume    dos Investimentosdos Investimentosdos Investimentosdos Investimentos    empenhadoempenhadoempenhadoempenhados com recursos do FMPUHs com recursos do FMPUHs com recursos do FMPUHs com recursos do FMPUH, em , em , em , em 

Urbanização de Favelas,Urbanização de Favelas,Urbanização de Favelas,Urbanização de Favelas,em valores correntes, em valores correntes, em valores correntes, em valores correntes, Prefeitura de Osasco (Prefeitura de Osasco (Prefeitura de Osasco (Prefeitura de Osasco (2007200720072007----2011201120112011))))    

 

Elaboração: DEMACAMP, a partir de dados fornecidos pela SEHDU, 2012. 
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Quadro Quadro Quadro Quadro 5555.8.8.8.8. . . . RRRReceita orçamentária do FMPUH no períodoeceita orçamentária do FMPUH no períodoeceita orçamentária do FMPUH no períodoeceita orçamentária do FMPUH no período    2007200720072007----2012.2012.2012.2012.    

Fonte do 
Recurso 

2007 2008 2009 2010 2011 2012* Total Período 
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ R$ % 

Outorga Outorga Outorga Outorga 
OnerosaOnerosaOnerosaOnerosa    

348.088,96 0 3.007.412,173.007.412,173.007.412,173.007.412,17    34,334,334,334,3    1.993.941,67 18,8 4.920.831,904.920.831,904.920.831,904.920.831,90    61,361,361,361,3    10.918.190,7310.918.190,7310.918.190,7310.918.190,73    85,985,985,985,9     21.188.465,4321.188.465,4321.188.465,4321.188.465,43    37,537,537,537,5    

Termos de 
Compromisso    

  1.000.000,00 11,4 689.559,28 6,5      1.689.559,28 3,0 

Contrapartidas/ Contrapartidas/ Contrapartidas/ Contrapartidas/ 
Leis¹Leis¹Leis¹Leis¹    

  3.365.998,653.365.998,653.365.998,653.365.998,65    38,438,438,438,4      350.000,00 4,4 1.367.223,001.367.223,001.367.223,001.367.223,00    10,810,810,810,8     5.083.221,655.083.221,655.083.221,655.083.221,65    9,09,09,09,0    

PSHPSHPSHPSH    5.774.900,005.774.900,005.774.900,005.774.900,00    92,792,792,792,7    1.392.700,00 15,9 4.964.100,454.964.100,454.964.100,454.964.100,45    46,746,746,746,7    1.912.099,551.912.099,551.912.099,551.912.099,55    23,823,823,823,8    426.000,00 3,4  14.469.800,0014.469.800,0014.469.800,0014.469.800,00    25,625,625,625,6    
Crédito 
HBB/BID    

109.477,32 1,76          109.477,32 0,2 

SABESP          846.381,69 10,5    846.381,69 1,5 
Saldo Conta 
Corrente    

    2.979.344,62 28,0     10.137.256,78 13.116.601,40 23,2 

Total ReceitaTotal ReceitaTotal ReceitaTotal Receita    6.232.466,286.232.466,286.232.466,286.232.466,28    100 8.766.110,828.766.110,828.766.110,828.766.110,82    100 10.626.946,0210.626.946,0210.626.946,0210.626.946,02      8.029.313,148.029.313,148.029.313,148.029.313,14    100 12.711.413,7312.711.413,7312.711.413,7312.711.413,73    100 10.137.256,7810.137.256,7810.137.256,7810.137.256,78    56.503.506,7756.503.506,7756.503.506,7756.503.506,77    100 
 

* Saldo em Fevereiro de 2012, extraídos os restos a pagar de 2011. 
1 - Lei 176/2008 - altera dispositivos da Lei 1.485/78, que estabelece os objetivos e as diretrizes para uso e ocupação do solo urbano no Município de Osasco. 

Elaboração: DEMACAMP, a partir de dados fornecidos pela SEHDU, 2012. 
Quadro Quadro Quadro Quadro 5555.9.9.9.9. . . . Recursos empenhados pelo FMPUH entre 2007Recursos empenhados pelo FMPUH entre 2007Recursos empenhados pelo FMPUH entre 2007Recursos empenhados pelo FMPUH entre 2007----2011201120112011    

Linha de Ação 2007 2008 2009 2010 2011 Total Período 
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % 

Uso do Solo/ 
Modernização    

31.431,47 0,7 150.171,98 1,2 109.000,40 0,9 7.400,00 0,1 54.658,00 0,9 352.661,85352.661,85352.661,85352.661,85    0,80,80,80,8    

Urbanização de FavelasUrbanização de FavelasUrbanização de FavelasUrbanização de Favelas    3.899.912,273.899.912,273.899.912,273.899.912,27    86,386,386,386,3    10.857.572,2010.857.572,2010.857.572,2010.857.572,20    87,287,287,287,2    10.279.350,6810.279.350,6810.279.350,6810.279.350,68    84,284,284,284,2    5.875.872,315.875.872,315.875.872,315.875.872,31    83,583,583,583,5    4.407.649,834.407.649,834.407.649,834.407.649,83    71,171,171,171,1    35.320.357,2935.320.357,2935.320.357,2935.320.357,29    83,383,383,383,3    
Regularização Fundiária    4.734,13 0,1 1.074.699,07 8,6 1.536.347,15 12,6 360.917,78 5,1 391.480,00 6,3 3.368.178,133.368.178,133.368.178,133.368.178,13    7,97,97,97,9    
Provisão Habitacional    459.773,88 10,2 190.745,22 1,5 44.060,00 0,4 127.690,24 1,8 105.666,66 1,7 927.936,00927.936,00927.936,00927.936,00    2,22,22,22,2    
Reabilitação da Região 
Central      

149.766,23 1,2 146.315,00 1,2 
    

296.081,23296.081,23296.081,23296.081,23    0,70,70,70,7    

Aquisição de Imóveis    
      

667.877,26 9,5 1.239.665,81 20,0 1.907.543,071.907.543,071.907.543,071.907.543,07    4,54,54,54,5    
Conselho    121.465,05 2,7 26.384,85 0,2 98.910,00 0,8 

  
500,00 0,01 247.259,90247.259,90247.259,90247.259,90    0,60,60,60,6    
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TotalTotalTotalTotal    4.517.316,804.517.316,804.517.316,804.517.316,80    100 12.449.339,5512.449.339,5512.449.339,5512.449.339,55    100 12.213.983,2312.213.983,2312.213.983,2312.213.983,23    100 7.039.757,597.039.757,597.039.757,597.039.757,59    100 6.199.620,306.199.620,306.199.620,306.199.620,30    100,0 42.420.017,4742.420.017,4742.420.017,4742.420.017,47    100 
Elaboração: DEMACAMP, a partir de dados fornecidos pela SEHDU, 2012. 

    

    

Quadro 5Quadro 5Quadro 5Quadro 5.1.1.1.10000. . . . Recursos empenhados pelo FMPUH entre 2007Recursos empenhados pelo FMPUH entre 2007Recursos empenhados pelo FMPUH entre 2007Recursos empenhados pelo FMPUH entre 2007----2011201120112011    em ações ligadas à Urbanização de Favelasem ações ligadas à Urbanização de Favelasem ações ligadas à Urbanização de Favelasem ações ligadas à Urbanização de Favelas    

Composição do Investimento 
Urbanização de Favelas 

2007 2008 2009 2010 2011 Total 
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % 

Urbanização Gradual    347.919,39 8,9 4.357.327,90  40,1              4.705.296,34 13,3 
Contrapartidas PAC/ Contrapartidas PAC/ Contrapartidas PAC/ Contrapartidas PAC/ 
Obras UrbanizaçãoObras UrbanizaçãoObras UrbanizaçãoObras Urbanização    

1.750.079,051.750.079,051.750.079,051.750.079,05    44,944,944,944,9    2.910.430,00 2.910.430,00 2.910.430,00 2.910.430,00     26,8 26,8 26,8 26,8     7.946.239,267.946.239,267.946.239,267.946.239,26    77,377,377,377,3    3.940.831,083.940.831,083.940.831,083.940.831,08    67,167,167,167,1    3.701.807,233.701.807,233.701.807,233.701.807,23    84,084,084,084,0    20.249.602,6720.249.602,6720.249.602,6720.249.602,67    57,357,357,357,3    

Gerenciamento de Obras        1.356.700,95  12,5  1.515.000,00 14,7 1.920.000,00 32,7 697.990,00 15,8 5.489.750,86  15,5 
Contrapartida HBB/BID        813.936,61  7,5              813.944,11  2,3 
Aquisição de Imóveis        400.000,00  3,7  816.819,98 7,9         1.216.823,66  3,4 
Projetos    142.142,62  3,6 54.468,75  0,5              196.615,01  0,6 
Material de Construção        30.995,40  0,3      15.041,23 0,3 7.852,60 0,2 53.889,77  0,2 
Desapropriação    446.995,44  11,5                 446.995,44  1,3 
Demais Ações    1.212.775,77 31,1 933.712,59 8,6  1.291,44 0,0         2.147.819,50 6,1 
Total Empenhado    3.899.912,27 3.899.912,27 3.899.912,27 3.899.912,27     100 10.857.572,20 10.857.572,20 10.857.572,20 10.857.572,20     100 10.279.350,6810.279.350,6810.279.350,6810.279.350,68    100 5.875.872,315.875.872,315.875.872,315.875.872,31    100 4.407.649,834.407.649,834.407.649,834.407.649,83    100 35.320.757,29 35.320.757,29 35.320.757,29 35.320.757,29     100 

Elaboração: DEMACAMP, a partir de dados fornecidos pela SEHDU, 2012. 
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5.7. Estimativa do Montante Médio de Recursos Investidos em 

Habitação no Município de Osasco (2005 – 2011) 

 

A elaboração do PLHIS, com suas estratégias de ação, exige o cálculo da média 

de recursos investidos pelo município, em um determinado período, para o atendimento 

das necessidades habitacionais locais. Essa média permitirá balizar o cálculo de custos de 

atendimento das necessidade habitacionais presentes e futura, tendo o papel 

metodológico de estimar as metas de investimentos para o enfretamento do problema 

habitacional no horizonte de planejamento definido (no caso, até o ano de 2023). Isso 

aponta para a o viés estratégico de se elaborar mecanismos de mobilização de recursos e 

definir de fontes estáveis de investimento e financiamento para a política habitacional do 

município. 

Desde a estruturação da SEHDU (2005) até 2011, 59 assentamentos precários 

foram contemplados por ações de urbanização, regularização fundiária e provisão 

habitacional. Estas ações totalizaram um investimento total de R$252.784.150,35, dos 

quais R$ 145.796.254,48foram recursos do Governo Federal (57,7%) e R$ 

106.987.895,87do Governo Municipal (42,3%) através de recursos do Fundo e das 

receitas próprias da Prefeitura.Estes valores representaram uma média total de 

investimentos públicos de R$ 36.112.021,48 por ano, em um período de sete anos. 

Conforme levantamentos detalhados na planilha a seguir, a média de , a média de , a média de , a média de 

investimentos do Governo Federal na Política Habitainvestimentos do Governo Federal na Política Habitainvestimentos do Governo Federal na Política Habitainvestimentos do Governo Federal na Política Habitacional e de Desenvolvimento Urbano cional e de Desenvolvimento Urbano cional e de Desenvolvimento Urbano cional e de Desenvolvimento Urbano 

de Osasco foi de R$ 20.828.036,35 e a média do Governo Municipal foi de R$ de Osasco foi de R$ 20.828.036,35 e a média do Governo Municipal foi de R$ de Osasco foi de R$ 20.828.036,35 e a média do Governo Municipal foi de R$ de Osasco foi de R$ 20.828.036,35 e a média do Governo Municipal foi de R$ 

15.283.985,12 por ano.15.283.985,12 por ano.15.283.985,12 por ano.15.283.985,12 por ano. 
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Quadro 5Quadro 5Quadro 5Quadro 5.1.1.1.11111. Investimentos realizados. Investimentos realizados. Investimentos realizados. Investimentos realizados    em assentamentos precários pelos Governos Federal, em assentamentos precários pelos Governos Federal, em assentamentos precários pelos Governos Federal, em assentamentos precários pelos Governos Federal, 
Estadual Estadual Estadual Estadual e Municipal entre 2005 e 201e Municipal entre 2005 e 201e Municipal entre 2005 e 201e Municipal entre 2005 e 2011*1*1*1* 

Localização/ 
Comunidade 

Investimento Recursos Aplicados R$ 

Observações 
Ação 

Nº 
Famílias/ 
Uhs 

Programa/Fonte de 
Recursos 

Repasse R$ Município R$ Total R$ 

1 Colinas D'Oeste 

Projetos 2641 Município 1.637.527,92 1.679.693,24 3.317.221,163.317.221,163.317.221,163.317.221,16    
(projeto básico 
+ projeto 
executivo) 

Urbanização 2641 PAC 39.318.531,07 25.846.182,83 65.164.713,9065.164.713,9065.164.713,9065.164.713,90     
Edificações 402 PAC 9.472.807,30 2.991.412,83 12.464.220,1312.464.220,1312.464.220,1312.464.220,13     
Regularização 
Fundiária 

2641 PAC 843.410,94 404.713,42 1.248.124,361.248.124,361.248.124,361.248.124,36     
Acompanhamento 
Social 

2641 PAC 1.007.493,06 292.784,06 1.300.277,121.300.277,121.300.277,121.300.277,12     
Reajuste 

 
PAC - 10.582.890,22 10.582.890,2210.582.890,2210.582.890,2210.582.890,22     

2 Portais 

Projetos 583 
 

382.428,38 259.760,13 642.188,51642.188,51642.188,51642.188,51    
(projeto básico 
+ projeto 
executivo) 

Urbanização 583 PAC 11.061.501,36 19.487.932,10 30.549.433,4630.549.433,4630.549.433,4630.549.433,46     
Edificações 546 PAC 11.066.682,86 3.261.571,21 14.328.254,0714.328.254,0714.328.254,0714.328.254,07     
Regularização 
Fundiária 

546 PAC 317.571,73 149.928,27 467.500,00467.500,00467.500,00467.500,00     
Acompanhamento 
Social 

583 PAC 304.390,27 163.109,73 467.500,00467.500,00467.500,00467.500,00     
Reajuste 546 PAC - 5.932.242,46 5.932.242,465.932.242,465.932.242,465.932.242,46     

3 Morro do Sabão 

Projetos 1187 
 

283.685,98 473.887,60 757.573,58757.573,58757.573,58757.573,58    
(projeto básico 
+ projeto 
executivo) 

Urbanização 1187 PAC 10.888.700,13 4.548.327,93 15.437.028,0615.437.028,0615.437.028,0615.437.028,06     
Edificações 259 PAC 9.876.225,79 2.028.092,62 11.904.318,4111.904.318,4111.904.318,4111.904.318,41     
Regularização 1187 PAC 362.933,96 121.566,04 484.500,00484.500,00484.500,00484.500,00     
Acompanhamento 
Social 

1187 PAC 283.685,98 79.729,51 363.415,49363.415,49363.415,49363.415,49     
Reajuste 1187 PAC - 3.404.200,47 3.404.200,473.404.200,473.404.200,473.404.200,47     

4 
Área AA - Jd. 
Vicentina - 1ª 
Fase 

Projetos 738  179.172,40 408.243,46 587.415,86587.415,86587.415,86587.415,86    
(projeto básico 
+ projeto 
executivo) 

Urbanização 738 PAC 7.119.270,53 2.802.843,30 9.922.113,839.922.113,839.922.113,839.922.113,83     
Edificações 178 PAC 5.677.782,57 2.498.046,87 8.175.829,448.175.829,448.175.829,448.175.829,44     
Regularização 738 PAC 171.680,81 75.534,19 247.215,00247.215,00247.215,00247.215,00     
Acompanhamento 
Social 

738 PAC 171.680,81 75.534,19 247.215,00247.215,00247.215,00247.215,00     
Reajuste 738 PAC - 2.657.975,19 2.657.975,192.657.975,192.657.975,192.657.975,19     

5 
Área AA - Jd. 
Vicentina - 2ª 
Fase 

Projetos 122 PAC 197.785,23 - 197.785,23197.785,23197.785,23197.785,23    
(projeto básico 
+ projeto 
executivo) 

Urbanização 122 PAC 9.839.152,65 3.754.983,89 13.594.136,5413.594.136,5413.594.136,5413.594.136,54     
Edificações 122 PAC 896.806,72 575.962,47 1.472.769,191.472.769,191.472.769,191.472.769,19     
Regularização 122 PAC 221.400,00 - 221.400,00221.400,00221.400,00221.400,00     
Acompanhamento 
Social 

122 PAC 433.331,70 - 433.331,70433.331,70433.331,70433.331,70     
Reajuste 122 PAC - 116.413,91 116.413,91116.413,91116.413,91116.413,91     

6 Área - BK 
Projetos 478 PAC 179.369,29 242.689,81 422.059,10422.059,10422.059,10422.059,10    

(projeto básico 
+ projeto 
executivo) 

Urbanização 478 PAC 3.580.869,78 108.177,59 3.689.047,373.689.047,373.689.047,373.689.047,37     
Edificações 161 PAC 5.156.896,78 2.040.070,98 7.196.967,767.196.967,767.196.967,767.196.967,76     
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Localização/ 
Comunidade 

Investimento Recursos Aplicados R$ 

Observações 
Ação 

Nº 
Famílias/ 
Uhs 

Programa/Fonte de 
Recursos 

Repasse R$ Município R$ Total R$ 

Regularização 478 PAC 293.400,00 - 293.400,00293.400,00293.400,00293.400,00     
Acompanhamento 
Social 

478 PAC 374.243,60 - 374.243,60374.243,60374.243,60374.243,60     
Reajuste 478 PAC - 37.092,83 37.092,8337.092,8337.092,8337.092,83     

7 Área - AH 
Urbanização 125 

 
- - 

     
Projetos 125 

 
- 224.586,42 224.586,42224.586,42224.586,42224.586,42    (projeto básico) 

8 Área - SM2 
Urbanização 500 

 
- - 

     
Projetos 500 

 
- 233.376,67 233.376,67233.376,67233.376,67233.376,67    (projeto básico) 

9 Área - BL 
Urbanização 135 

 
- - 

     
Projetos 135 

 
- 111.110,42 111.110,42111.110,42111.110,42111.110,42    (projeto básico) 

10 HBB - 1 

Projetos 524 HBB (Habitar Brasil BID) - 108.591,54 108.591,54108.591,54108.591,54108.591,54    
(projeto básico 
e executivo) 

Urbanização 524 
 

1.643.657,03 161.906,87 1.805.563,901.805.563,901.805.563,901.805.563,90     
Edificações 524 

 
5.999.046,73 2.502.246,80 8.501.293,538.501.293,538.501.293,538.501.293,53     

Regularização 524 
 

- - 
     

Acompanhamento 
Social 

524 
 

- - 
     

11 HBB - 2 

Projetos 224 HBB (Habitar Brasil BID) - 102.622,71 102.622,71102.622,71102.622,71102.622,71    
(projeto básico 
e executivo) 

Urbanização 224 
 

1.462.577,90 416.514,58 1.879.092,481.879.092,481.879.092,481.879.092,48     
Edificações 224 

 
3.204.575,62 1.499.501,66 4.704.077,284.704.077,284.704.077,284.704.077,28     

Regularização 224 
 

- - 
     

Acompanhamento 
Social 

224 
 

- - ----     
12 Flamenguinho Projetos 404 

 
- 139.717,70 139.717,70139.717,70139.717,70139.717,70    (projeto básico) 

13 Vila Nova 
Projetos 284 Crédito Solidário - 120.450,00 120.450,00120.450,00120.450,00120.450,00    

(projeto básico 
e executivo) 

Urbanização 284 Crédito Solidário - - ----     
14 Área - CH - 2 Urbanização Gradual 

 
Urbanização Gradual - 194.520,85 194.520,85194.520,85194.520,85194.520,85     

15 Área - CN Urbanização Gradual 
 

Urbanização Gradual - 153.851,29 153.851,29153.851,29153.851,29153.851,29     
16 Área - RS 

Urbanização Gradual 
 

PSH - - ----     
Regularização 

  
- - ----     

17 Área - DC / BS Urbanização Gradual 
 

Urbanização Gradual - 249.768,35 249.768,35249.768,35249.768,35249.768,35     
18 Rua - M Urbanização Gradual 

  
- - ----     

19 
São João da Bela 
Vista 

Urbanização Gradual 
  

- - ----     
Regularização 

  
- - ----     

20 Área - I Urbanização Gradual 
  

- - ----     
21 Área - M Urbanização Gradual 

 
Urbanização Gradual - 481.812,25 481.812,25481.812,25481.812,25481.812,25     

22 Pinheirinho Urbanização Gradual 
 

Urbanização Gradual - 374.393,33 374.393,33374.393,33374.393,33374.393,33     
23 Área - BJ 

Urbanização Gradual 
  

- - ----     
Denominação Social 

  
- - ----     

24 Área - D - 2 Urbanização Gradual 
 

Urbanização Gradual - 645.098,04 645.098,04645.098,04645.098,04645.098,04     
25 Chapéu de Couro Urbanização Gradual 

 
Urbanização Gradual - 522.276,93 522.276,93522.276,93522.276,93522.276,93     

26 Lago Azul Urbanização Gradual 
 

Urbanização Gradual - 616.080,42 616.080,42616.080,42616.080,42616.080,42     
27 Marieta Urbanização Gradual 

 
Urbanização Gradual - 105.582,16 105.582,16105.582,16105.582,16105.582,16     

28 Área - BN Urbanização Gradual 
 

Urbanização Gradual - 246.702,80 246.702,80246.702,80246.702,80246.702,80     
29 

Área - 13 de 
setembro 

Urbanização Gradual 
 

Urbanização Gradual - 69.793,10 69.793,1069.793,1069.793,1069.793,10     
30 Jardim Conceição Subsídio Habitacional 

 
PSH - - ----     

31 
Jardim Aliança 
Área - J 

Subsídio Habitacional 
 

PSH - - ----     
Urbanização 

 
FUNASA 1.885.977,60 605.797,63 2.491.775,232.491.775,232.491.775,232.491.775,23     

Regularização 
  

- - - 
 

 
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL      

145.796.254,48145.796.254,48145.796.254,48145.796.254,48    106.987.895,87106.987.895,87106.987.895,87106.987.895,87    252.784.150,35252.784.150,35252.784.150,35252.784.150,35     
* Algumas das ações apresentadas neste quadro estão em processo de implementação. Fonte: SEHDU, 2012. 
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5.8. Resumo das Condições Institucionais e Administrativas da Política 
Habitacional e de Desenvolvimento Urbano de Osasco 
 

Com o objetivo de balizar a definição das estratégias de ação do Plano Local de 

Habitação de Osasco – SP, resumimos a seguir os principais pontos analisados sobre as 

condições institucionais da política habitacional e de desenvolvimento urbano da Prefeitura 

de Osasco: 

 

• A Prefeitura de Osasco efetuou uma reforma administrativa na estrutura da política 

habitacional e de desenvolvimento urbano que propiciou um patamar consolidado 

para o desenvolvimento dessa política. O desafio futuro é aprimorar essa estrutura 

com sua qualificação constante, capacidade de elaborar projetos e gerir 

contratos, descentralizar competências quando necessário. 

• As estruturas de coparticipação e de controle social estão institucionalizadas: há o 

Conselho Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, que gere a política 

local e define a alocação de recursos do Fundo Municipal de Habitação e 

Desenvolvimento Urbano, além da estruturação do Orçamento Participativo. O 

planejamento das ações futuras deverá, então, aprofundar a cogestão da política 

habitacional e urbana, capacitando os atores sociais, compartilhando níveis 

maiores de decisão sobre as ações setoriais e promovendo a constante 

estruturação dos espaços de controle social; 

• A análise dos investimentos em habitação pela Prefeitura de Osasco mostrou que 

o patamar do município está acima da média nacional. Porém, mostra-se 

inconstante ao longo dos anos. Nesse aspecto, deverão ser criados mecanismos 

para o desenvolvimento institucional do município que permitam a constância na 

disponibilidade e gasto dos recursos na política habitacional e de desenvolvimento 

urbano; 

• O Fundo Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano apresenta-se 

enquanto um importante instrumento da política habitacional e de 

desenvolvimento urbano do município, visto que consegue angariar fontes 

próprias de recursos, por meio, principalmente, da aplicação da outorga onerosa 
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do direito de construir e das contrapartidas para regularização de imóveis. O 

desafio encontra-se justamente em compreender, as tendências do mercado 

imobiliário e as possibilidades e limitações da venda de potencial construtivo no 

Município nos próximos anos, para se verificar a capacidade de ampliação destes 

montantes como recurso financeiro para o Fundo. Além de aplicar outros 

instrumentos urbanísticos e de caráter tributário que possam compor as receitas do 

Fundo. 
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6. A PRECARIEDADE HABITACIONAL EM OSASCO 

 

As características da precariedade habitacional em Osasco estão diretamente relacionadas à evolução 

urbana da cidade e sua relação com a sede da Região Metropolitana de São Paulo. Neste sentido, 

apresentaremos a seguir um breve panorama da evolução urbana ocorrida no vetor norte da RMSP destacando 

a participação de Osasco neste processo. 

 

Breve Panorama da Evolução Urbana da RMSP 

A evolução urbana na RMSP reflete sucessivos períodos marcados por fenômenos econômicos, 

verificados a partir de meados do século XIX com o acúmulo do capital gerado pela economia do 

café, passando pela consolidação do maior centro industrial do país na década de 1950, pela 

concentração da produção e do emprego na instalação de indústrias pesadas na década de 1970 e 

pelo aumento das atividades do setor terciário observado nas últimas décadas. A metropolização 

como resultado da concentração dessas atividades econômicas resultou em um grande incremento 

populacional na região, como visto no Capítulo 1. 

Em decorrência do declínio estratégico das ferrovias e da ascensão do transporte rodoviário 

observado, as principais áreas de expansão da metrópole foram direcionadas para os municípios de 

São Bernardo do Campo e Guarulhos. Osasco também se apresentou como uma importante área de 

expansão, no entanto menos expressiva. Na década de 1940, se iniciam ações incipientes do Poder 

Público no campo da habitação popular, com a construção de conjuntos habitacionais do IAPI em 

Santo André, Mooca e Osasco. 

Entre 1930 e 1965 a cidade de São Paulo tem sua mancha urbana ampliada em quase quatro 

vezes (de 180 para 700 Km²). Neste período, já é possível perceber que a especulação e valorização 

das áreas mais bem servidas de infraestrutura provocam a expansão dos subúrbios e a consolidação 

de núcleos mais antigos. O surgimento de novos loteamentos e a implantação de linhas de ônibus, 

que ligavam o bairro de Pinheiros (São Paulo) à região oeste, estruturou um forte vetor de expansão 

neste sentido.  

 A partir da década de 1960, o fluxo migratório de outras regiões do país para a cidade de 

São Paulo se intensificou em virtude do seu parque industrial, atraindo um enorme contingente de 

trabalhadores. Uma das graves conseqüências deste fenômeno foi à expulsão da população mais 

pobre da capital para os municípios do entorno, decorrente da alta valorização imobiliária de suas 

terras. Estudos da Emplasa (2009) caracterizam este tipo de ocupação: 
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O crescimento populacional nos espaços de urbanização precária da RMSP, 

notadamente nas favelas, se consolidaram como uma alternativa informal de moradia 

para a população de baixa renda. Cada vez mais densas e verticalizadas, essas áreas 

localizam-se especialmente nas regiões periféricas do município de São Paulo e nos 

municípios vizinhos, formando uma mancha que avança em direção às áreas 

ambientalmente frágeis e protegidas. Os mais pobres são impelidos para áreas cada 

vez mais distantes e desqualificadas. (...) 

Resta a esses segmentos o acesso à moradia mediante ação do Estado ou da 

informalidade – em favelas e loteamentos irregulares e/ou clandestinos e por meio de 

ocupações em áreas de risco e de preservação ambiental, como as ocupações do 

entorno da Represa Billings e Guarapiranga, das várzeas do Rio Tietê e no sopé da 

Serra da Cantareira – gerando situações de grande vulnerabilidade social. (Emplasa, 

2009; grifo nosso). 

 

Os mapas apresentados abaixo ilustram o crescimento periférico das favelas e dos setores 

subnormais da RMSP, entre 1991 e 2000. 

 

Figura 6.1. Mapa de Favelas e Setores Subnormais na RMSP – 1991 e 2000  

Segundo Villaça (1998), o resultado desse processo foi a estruturação de um espaço urbano 

diferenciado e segregado, com os segmentos de renda média e alta ocupando as áreas centrais, 

 

Fonte: Laboratório de Urbanismo da Metrópole – LUME. Meyer, 2004.  
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melhor providas de emprego, acessibilidade, infraestrutura e serviços urbanos, enquanto os setores de 

menor renda foram “expulsos” para a periferia, áreas menos privilegiadas do ponto de vista do acesso 

a estes serviços urbanos. 

A situação de Osasco naturalmente se integra na problemática metropolitana ao acompanhar 

o crescimento da zona oeste da capital. Neste sentido, será apresentada a seguir a evolução da 

precariedade habitacional no município, decorrente dos impactos gerados pelo processo de ocupação 

do território e do abrupto crescimento populacional observado a partir da década de 1960.  

 

O processo de urbanização de Osasco e seus reflexos na evolução da 

precariedade habitacional 

A formação do povoado de Osasco se deu no entorno da Estrada de Ferro Sorocabana, por 

volta de 1895, com a construção da Estação Ferroviária, em terras doadas pelo italiano Antônio Agú. 

Em virtude da ferrovia, a região começou a ser ocupada gradativamente por imigrantes, de forma 

esparsa, desde o final do século XIX. 

No início do século XX, Antônio Agú fundou a primeira indústria de Osasco, a olaria Cia. 

Cerâmica Industrial da Vila de Osasco. Logo em seguida instalou-se nas proximidades da ferrovia a 

primeira fábrica de papelão do país, chamada Carteira. Neste período, o italiano Agú, em parceria 

com outros industriais, realizou o primeiro loteamento da vila, voltado para imigrantes que buscavam 

emprego na agricultura e nas primeiras indústrias da região. Em 1918, Osasco tornou-se distrito da 

capital São Paulo. 

A década de 1920 foi marcada pela instalação do Quartel de Quitaúna e da Vila Militar na 

porção Oeste da várzea do Rio Tietê e o surgimento da Vila Cia. Continental, na sua porção leste, 

junto à São Paulo. Estes núcleos urbanos se diferenciavam dos demais por possuírem luz e água 

encanada, visto que uma inspeção sanitária realizada nesta época identificou péssimas condições 

habitacionais, principalmente das habitações populares que em sua maioria eram de pau-a-pique e 

não possuíam fossa. A ampliação da área urbana é intensificada pela presença da ferrovia, das 

fábricas e do quartel, e com a chegada da luz elétrica surgem os bairros Jardim Bussocaba, Mutinga, 

Piratininga e Vila Osasco. Mesmo com a chegada de imigrantes, a oferta de lotes é maior que a 

procura. 

A expulsão da população pobre da capital para o subúrbio, advinda do processo de 

especulação observado na década de 1930, marca a consolidação dos bairros mais antigos de 

Osasco, especialmente dos bairros Presidente Altino, Jardim Piratininga, Centro e Quitaúna, além do 

surgimento de novos núcleos, como o Bela Vista. 
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A facilidade de escoamento da produção, a proximidade com São Paulo e a oferta de mão de 

obra desencadearam, a partir da década de 1940, a instalação de empresas de maior porte no 

distrito de Osasco, entre as quais se destacam: Continental Products (Frigorífico Wilson); fábrica de 

Fósforos Granada; fábrica de Tecidos Tatuapé (Santista); Soma (Cia. Sorocabana de Material 

Ferroviário); CIMAF; Rilsan; Eternit, Charleroi; Cobrasma; Brow Boveri; Rockwell Braseixos 

(ArvinMeritor); Osram; e Lonaflex. Assim, Osasco assume o papel de subúrbio industrial. As indústrias 

trazem infraestrutura urbana ao distrito, principalmente de transporte, estimulando a produção de 

novos loteamentos populares em locais mais distantes da várzea, locais que apresentavam topografia 

mais íngreme, e o adensamento dos loteamentos mais antigos, marcados pela implantação de 

espigões perpendiculares ao Rio Tietê. 

Entre 1945 e 1960 ocorre em São Paulo a maior expansão de novos loteamentos voltados 

para a população de baixa renda. Influenciado pela dinâmica da capital e pelo desenvolvimento do 

setor industrial local, nos anos 1950 este fenômeno também é observado no distrito de Osasco. Entre 

os loteamentos populares mais expressivos implantados nesta época, estão localizados na região 

Norte: Helena Maria e Rochdale; enquanto na região Sul, localizam-se: Bussocaba, Jardim Santo 

Antônio, Jardim D’Abril e Jardim Novo Osasco. 

Mesmo após sua emancipação, em 1962, o crescimento de Osasco continuou sendo 

profundamente influenciado pelo processo de urbanização da sede da metrópole. O crescimento 

populacional acelerado observado na cidade, teve como principais indutores a concentração industrial 

nos bairros limítrofes do município de São Paulo (Lapa, Vila Leopoldina, Pinheiros e Jaguaré), a 

disponibilidade de terrenos mais baratos que os da capital e a facilidade de transporte intermunicipal. 

Neste sentido, Bonduki e Rolnik (1979) afirmam que “Osasco é um município periférico privilegiado 

quanto à localização do emprego” e à rede de transporte público, especialmente o ferroviário, “se 

comparado a outros municípios da Grande São Paulo.” 

O rápido processo de urbanização foi marcado pela precariedade da infraestrutura e pela 

ocupação indiscriminada das áreas ambientalmente frágeis. Observa-se, a partir da década de 1960, 

a proliferação de loteamentos clandestinos e ocupações irregulares de áreas públicas, em todo o 

território de Osasco. Queiroga (1994) destaca as consequências deste processo: “Decai a qualidade 

da urbanização, a maior parte de Osasco apresenta infraestrutura precária, sem pavimentação e rede 

de esgoto, pouca água, iluminação pública e coleta de lixo. Mesmo com uma legislação urbanística 

branda, muitos loteamentos eram clandestinos.” 

A partir da década de 1970, observa-se um processo de valorização da terra urbanizada 

devido à melhorias de infraestrutura, como por exemplo, pelo Plano de Expansão da Companhia de 
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Água e Esgoto do Município de Osasco – CAEMO1

                                                           
1 O Plano de Expansão da CAEMO – empresa de economia mista (51% do capital pertencente à Prefeitura), constituída em 
1971, era responsável pelo fornecimento e manutenção da rede municipal de água tratada– foi executado que por meio de 
financiamentos estaduais e federais (FESB – atual SABESP e BNH) e ampliou para 95% a abrangência da rede de água no 
município. 

 que ampliou para 95% a abrangência da rede de 

água no município. 

As primeiras favelas do município surgiram na década de 1970, com a ocupação dos vazios 

criados pelos núcleos isolados e loteamentos de baixa renda implantados nas décadas anteriores, 

principalmente com a ocupação de áreas ambientalmente frágeis. Segundo o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano de Osasco (Osasco, 2006) “Até o início dos anos 1970, o município de 

Osasco funcionou como forte pólo de atração de mão-de-obra e, na década de 1970,atraía a 

população expulsa das áreas centrais da metrópole”. Os loteamentos de periferia continuaram sendo 

implantados, principalmente por iniciativa de empreendedores privados, porém eles passaram a se 

configurar como clandestinos por não atender, a partir de 1979, as novas exigências da Lei Federal 

de Parcelamento do Solo 6.766/79. 

O achatamento dos níveis de remuneração das classes média, decorrente da crise econômica 

da década de 1980 e 1990, fez com que esta camada da população buscasse alternativas de 

moradia em regiões mais distantes do centro, em bairros periféricos antes ocupados exclusivamente 

pela população mais pobre. Neste sentido, observa-se um aumento da população em favelas. Os 

bairros mais populares se localizam num “anel periférico”, em terrenos de topografia mais acentuada 

e com carência de infraestrutura, comércio e serviços.  

Além da atração de um grande contingente da população operária da capital, seguindo a 

lógica de periferização da metrópole, mais recentemente Osasco também ampliou seu parque 

industrial, ao contar com a facilidade logística do complexo rodoviário implantado em seu território. 

Assim, o município seguiu uma trajetória de desenvolvimento econômico nos setores de comércio e de 

serviços nas décadas seguintes, chegando a figurar entre os municípios com maior receita do Estado, 

no início da década de 2000.  
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Figura 6.2. Mapa de evolução dos loteamentos de Osasco  
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Fonte: Elaboração Demacamp, 2012. 
 

O processo de evolução da precariedade habitacional em Osasco é marcado por três momentos com 

características bastante peculiares, que serão apresentados a seguir. 

1 – Ocupação de áreas verdes e institucionais e de áreas ambientalmente frágeis; 

2 – Ocupação do Braço Morto do Rio Tietê: Rochdale; e 

3 – Ocupação no entorno do Rodoanel. 

 

Ocupação de Áreas Verdes e Institucionais e de Áreas Ambientalmente Frágeis 

Queiroga (1994) destaca a influência direta da topografia acidentada e da presença marcante 

do Rio Tietê e seus afluentes na ocupação do território de Osasco, que deu origem a uma paisagem 

bastante fragmentada, com pouca interligação entre os bairros. Segundo ele, as áreas de maior 

altitude e declividade formavam vazios urbanos não loteados; a ocupação residencial mais intensa se 

dava em loteamentos mais antigos localizados no centro e nas proximidades do Rio Tietê e os novos 

loteamentos ainda eram pouco ocupados; a ocupação industrial se estendia pela ferrovia, ao longo 

da várzea do Rio Tietê.  Neste sentido, Wilheim (2002) reafirma que:  

A criação de loteamentos isolados se deu através de iniciativas particulares que, devido 

ao relevo acentuado, geraram descontinuidade das redes implantadas, priorizando a 

ocupação dos espigões, e evitando assim, as áreas de inundações. A canalização 

parcial do Rio Tietê (1938) gerou uma área ilhada pelo seu braço morto (Rochdale). 

A diminuição da oferta de lotes de baixo custo, mesmo em loteamentos desprovidos de 

infraestrutura, e a inexistência de programas públicos destinados a atender a crescente demanda por 

habitação de interesse social, levou a população carente a resolver o problema habitacional com 

soluções informais. Observa-se então o aumento considerável da incidência de sub-habitações, 

sobretudo nas favelas que inicialmente passaram a ocupar as áreas destinadas ao uso institucional e 

de lazer dos loteamentos existentes, além da ocupação indiscriminada das margens dos cursos d’água 

e do entorno de nascentes. Esta constatação se confirma na sobreposição dos assentamentos 

precários com os mapeamento de áreas verdes e rede hidrográfica, apresentados a seguir. 
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Figura 6.3. Assentamentos precários de interesse social x áreas verdes  
 

 
Fonte: Elaboração Demacamp, 2012. 
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Figura 6.4. Assentamentos precários de interesse social x rede hidrográfica  

 
Fonte: Elaboração Demacamp, 2012. 
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As características específicas de cada assentamento precário serão apresentadas de forma 

mais detalhada no Anexo Técnico que acompanha este Diagnóstico, porém, de maneira resumida, o 

seguinte quadro descreve o panorama da situação urbana de Osasco com relação à sua 

precariedade habitacional que pode ser dividida em dois grandes grupos: regiões norte e sul. 

A Região Sul foi a primeira a ser ocupada, ao longo das planícies da várzea do Rio Tietê, onde 

se instalaram a ferrovia e as primeiras indústrias de Osasco. Hoje esta região abriga o centro antigo, 

caracterizado pelas atividades tradicionais de comércio, serviços e indústrias, além da área militar. 

Trata-se de uma área bastante consolidada, porém menos densa que o restante da cidade, com a 

presença de assentamentos precários ao longo da Rodovia Castelo Branco e do Rio Tietê. 

A relação da Região Sul com a capital é bastante intensa, devido à maior articulação da rede 

viária e de transporte coletivo, o que a torna a região mais desenvolvida economicamente e melhor 

servida de infraestrutura e serviços urbanos. Este fenômeno ocorre principalmente na porção sudeste, 

que sofre grande influência dos bairros de elite da capital paulista, com a concentração da população 

de renda média e alta, em condomínios horizontais com baixa densidade de ocupação.  

Em decorrência do elevado grau de urbanização, os dois principais afluentes do Rio Tietê – 

Córrego Bussocaba e Córrego João Alves – tiveram suas nascentes ocupadas e seus leitos canalizados 

para viabilizar a implantação das principais avenidas arteriais da cidade no sentido norte-sul. Como 

consequência dessas alterações, são observados sérios problemas de alagamento próximo ao Rio 

Tietê. 

Nesta região, a maior concentração de assentamentos precários está localizada na sua porção 

sudoeste, onde as margens dos afluentes do Ribeirão Carapicuíba encontram-se seriamente 

descaracterizados e comprometidos em função das ocupações irregulares, já bastante consolidadas.   

A Região Norte sofreu menos influência direta da industrialização inicial do município, 

apresentando uma ocupação menos acelerada que a observada na Região Sul. Sua ocupação 

industrial é mais recente e concentrada no extremo norte, no Distrito Industrial Anhanguera, ao longo 

da rodovia de mesmo nome. Também no extremo norte, mais à oeste, encontram-se os remanescentes 

vegetais e cursos d’água e nascentes preservadas.  

Em virtude do relativo isolamento, esta região apresenta altos índices de precariedade e maior 

concentração de assentamentos precários, que em sua maioria estão relacionados à ocupação 

precária de margens de cursos d’água e nascentes.  

Nestas áreas é possível perceber a grande incidência de áreas de risco de enchente e 

alagamento. Neste sentido, destaca-se a ocupação indiscriminada do braço morto, formado a partir 

da retificação do Rio Tietê, que deu origem às favelas do bairro Rochdale, detalhadas a seguir.  
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Diante deste cenário, cabe ao PLHIS apontar diretrizes no sentido de garantir a recuperação 

ambiental das áreas pouco densas e com grande importância ambiental para o município. 

 

As Sub-Bacias 

Considerando a estreita relação que há entre os problemas habitacionais e ambientais, 

principalmente aqueles relacionados à ocupação das margens de cursos d’água e nascentes, 

metodologicamente, optou-se por realizar a análise da precariedade em Osasco a partir da divisão 

por sub-bacias hidrográficas: 

 

Quadro 6.1. Sub-bacias de Osasco por Região 

Região Sub-bacia 

Norte 

Braço Morto 

Córrego Baronesa 

Córrego Bonança 

Córrego Castelo Branco 

Córrego Rico 

Córrego Vermelho 

Córrego dos Remédios 

Ribeirão Vermelho 

Sul 

Córrego Bussocaba 

Córrego Carapicuíba 

Córrego Continental 

Córrego João Alves 

Córrego Quitaúna 

Córrego São Pedro 

Córrego Tijuco Preto 
Fonte: Elaboração Demacamp, 2012. 

 

O principal objetivo de fazer a análise dos assentamentos precários por sub-bacias hidrográficas é 

auxiliar a prefeitura na definição das diretrizes de intervenção para cada assentamento, ou para o grupo de 

assentamentos localizados no mesmo córrego no intuito de conciliar estas ações com a dinâmica hidrológica 

específica de cada bacia.  

O mapa a seguir, apresenta os assentamentos precários de Osasco distribuídos por sub-bacias nas 

regiões norte e sul: 
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Figura 6.5. Assentamentos precários de interesse social por Sub-bacias: 

 
Fonte: Elaboração Demacamp, 2012. 
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Os impactos da urbanização sob o sistema de drenagem do município como um todo, 

decorrentes de alterações na dinâmica hidrográfica, estão diretamente ligados ao modelo de 

urbanização que ocupou e impermeabilizou indiscriminadamente áreas que deveriam ser reservadas 

ao controle de cheias. Na Região Norte, destacam-se alguns córregos tributários do Rio Tietê, que 

tiveram suas margens ocupadas por assentamentos precários e que apresentam risco eminente de 

inundação: Córrego Baronesa (córrego com o maior número de afluentes da zona norte); o Córrego 

Menck; o Córrego Paiva Ramos; Córrego Bonança; Córrego Rico; Córregos Vermelho; e Córrego 

Eurico Cruz.  

Estudo da Cobrape (2007) destaca alguns aspectos críticos, em relação à situação da rede 

hídrica na Região Norte do município, quais sejam: 

• Comprometimento da vazão dos cursos d’água obstruídos e descaracterizados, 

elevando o acúmulo de águas pluviais à jusante e aumento considerável das áreas de 

risco por inundação, principalmente ao norte do Braço Morto do Rio Tietê; 

• Concentração de áreas de risco por solapamento de margens e escorregamento, 

caracterizadas pela típica ocupação irregular em perfis côncavos nas nascentes e 

fundos de vale, localizados no bairro Helena Maria; 

• Existência de passivos ambientais caracterizados por aterramento total e/ou parcial de 

cursos d’água – devido à ocupação industrial (nordeste) e à densa ocupação 

residencial irregular (oeste) – que afeta diretamente o funcionamento da rede de 

drenagem desta região;  

• Presença de cursos d’água ainda preservados, localizados em alguns setores urbanos 

menos ocupados, principalmente no extremo norte e às margens do Rio Tietê, no 

Bairro Castelo Branco. 

 

O mesmo estudo também aponta a necessidade de realizar estudos de drenagem para cada 

uma das seis sub-bacias desta região, no intuito de planejar intervenções que possam minimizar o 

desequilíbrio causado. Entre elas destacam-se o redimensionamento da vazão dos córregos 

canalizados, a remoção parcial dos assentamentos precários e recuperação das margens de córregos 

ocupadas; a canalização e readequação da vazão de córregos aterrados; e a proteção dos leitos dos 

córregos que ainda encontram-se preservados. 

Além dos afluentes do Rio Tietê, a rede hidrográfica da Região Sul conta também com os 

córregos tributários do Ribeirão Carapicuíba, divisor dos municípios localizados a sudoeste. Entre os 

córregos descaracterizados, total ou parcialmente, por ocupação de assentamentos precários e que 
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apresentam pontos de alagamento, são afluentes diretos do Rio Tietê: Córrego Continental; Córrego 

Bussocaba (maior sub-bacia de contribuição do Rio Tietê); Córrego João Alves; Córrego do Tijuco 

Preto; e Córrego São Pedro. Enquanto os afluentes do Ribeirão Carapicuíba nas mesmas condições 

são: Córrego Metalúrgicos; Córrego Conceição; Córrego Novo Osasco; Córrego Veloso; Córrego 

Piracicaba; Córrego das Bandeiras; e Córrego Padroeira. 

Como já mencionado, a Região Sul apresenta uma rede hidrográfica menos preservada que 

na região norte, sendo destacados pelo estudo da Cobrape (2007) dois aspectos relevantes: 

• Em decorrência do elevado grau de urbanização, principalmente na porção sudeste – 

onde se encontram as duas maiores sub-bacias da região – os principais cursos 

d’água foram canalizados para viabilizar a implantação das principais avenidas 

arteriais da cidade. Como consequência dessas alterações, são observados sérios 

problemas de alagamento no Bairro Bonfim, próximo ao Rio Tietê.  

• A densa ocupação da bacia do Ribeirão Carapicuíba apresenta-se consolidada, com 

um sistema de drenagem bastante precário, principalmente nas planícies de 

inundação. Há uma percepção imediata de que os trechos de alagamento coincidem 

na maioria das vezes com as áreas de moradia precária. 

Medidas de intervenção, sugeridas pelo estudo da Cobrape (2007), indicam a necessidade de 

um amplo programa de reestruturação urbana para a Região Sul, com implantação de um sistema de 

drenagem adequado, que conte com dispositivos de contenção e possibilite maior infiltração da águas 

pluviais no solo, além de ações de remoção para o desadensamento dos assentamentos precários e 

reconstituição das APPs ao longo dos córregos. 

Além das ações de atenuação dos impactos, sugeridas pelo estudo da Cobrape (2007) para 

as Regiões Norte e Sul, pode-se pensar também em medidas compensatórias quando da instalação de 

novos empreendimentos no Município . Com o mesmo propósito, ações mitigadoras dos danos 

gerados ao longo dos anos pelas diversas indústrias implantadas em áreas ambientalmente frágeis 

podem ser propostas por outros atores, como o Ministério Público, com a aplicação dos Termos de 

Ajustamento de Conduta (TAC) 2

                                                           
2Trata-se de um instrumento administrativo, utilizado pelos órgãos públicos, em especial o Ministério Público, para realizar 
acordos entre este, órgão fiscalizador e garantidor da preservação de conservação do direito transindividual, e aquele que 
está causando algum prejuízo ou na iminência de causar contra o meio ambiente (disponível em: 

 Ambiental. 

www.jusbrasil.com.br, 
acessado em maio de 2012). 

http://www.jusbrasil.com.br/�
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A Ocupação do Braço Morto do Rio Tietê: Rochdale 

A retificação do leito original do Rio Tietê, realizada na década de 1940, surgiu como uma 

solução técnica para aumentar a capacidade de escoamento das águas para evitar as inundações nas 

áreas de várzea. A obra consistiu em seccionar a alça localizada na margem direita do rio, dando 

origem ao braço morto, que segundo Santos (1994) caracteriza o bairro, física e socialmente, como 

uma “triste marca registrada”. 

Porém, esta intervenção teve efeito oposto ao desejado, dando origem a um dos problemas de 

drenagem mais graves do município, ao tornar mais frequentes e volumosas as enchentes e 

inundações de toda a várzea ao redor.  

 

Como visto na descrição das sub-bacias, hoje o “braço morto” tem a função de um afluente 

do Rio Tietê, sendo responsável pelo escoamento de grande parte da rede hidrográfica da Região 

Norte do município. Santos (1994) revela que estudos técnicos indicam que as enchentes são 

resultantes da falta de escoamento do canal, por ocasião do aumento da vazão dos afluentes. Alguns 

fatores – como a pouca declividade dos afluentes, o desmatamento das encostas, o aumento da 

erosão e a presença permanente de entulho – contribuem para a diminuição da calha dos córregos 

afluentes, reduzindo a seção de escoamento do canal do braço morto e aumentando o risco de 

inundação da área. 

 

Figura 6.6. Vista do “braço morto do Rio Tietê” no Bairro Rochdale 

 
Fonte: Pereira, 2006. 
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Mesmo apresentando sérios problemas de drenagem e de isolamento físico, no início da 

década de 1950, surge o bairro Rochdale, por iniciativa do loteador de glebas Fernando Marrey. O 

empreendimento – voltado para a população de baixa renda que possuía alguma estabilidade 

econômica para assumir a compra do lote e a construção de uma moradia – tinha características 

bastante diferentes da maioria dos loteamentos periféricos que vinham sendo produzidos na época, ao 

tentar construir moradias populares através do sistema de cooperativa e “utilizar este sistema para 

tentar organizar a população para que a mesma tivesse acesso a bens e serviços.” (Santos, 1994). 

Com a ajuda de bancários e comerciante, foi criada uma cooperativa com o objetivo de suprir 

desde as deficiências do poder público na implantação da infraestrutura básica, até a oferta de crédito 

e assistência técnica para a construção das moradias. Esses fatos talvez justifiquem o crescimento 

populacional do bairro. Mesmo isolado do restante da cidade pelo rio Tietê, das cerca de 1.000 

pessoas que se instalaram no Rochdale com a Cooperativa em 1952, a população saltou para 4.600 

em 1960 e 13.750, em 1966. 

Apesar de todos os esforços, a cooperativa não conseguiu cumprir todas as funções a que se 

pretendia, passando a responsabilidade de finalizar a urbanização do bairro para o poder público. 

Com a emancipação de Osasco e o fortalecimento do município, a Cooperativa Rochdale de Osasco 

perdeu força e a idéia do movimento cooperativista se esvaziou. O comércio fugiu do controle da 

Cooperativa e os terrenos reservados a obras sociais, que não haviam sido aproveitados, foram 

desapropriados pela Prefeitura para a construção do Estádio do Rochdale, do Posto de Saúde e do 

atual Quartel da Polícia Militar, todos na Avenida Cruzeiro do Sul. 

Além do loteamento periférico que deu origem à ocupação da área, o processo de ocupação 

informal das margens do braço morto e favelização do bairro teve início em meados da década de 

1980, prosseguindo até o final 1990 com graves consequências sócio-ambientais. Além do risco de 

inundação, a população que ocupou estas áreas também ficou sujeita a ocorrências de solapamento, 

erosão e deslizamento.  

Segundo dados da Cobrape (2007), o Rochdale possui o maior percentual de população 

favelada de Osasco, que corresponde a 48,8% da população do bairro. Estas favelas se caracterizam 

pelos altos índices de precariedade habitacional e adensamento excessivo. 

Diante desta realidade, o poder público vem atuando na área, tanto do ponto de vista da 

legislação –o Plano Diretor de 2004 considera todas as áreas públicas ocupadas por favela no 

Rochdale como ZEIS 2 e 3 – quanto do ponto de vista de intervenções urbanísticas – desde 2008 

estão sendo realizadas ações pontuais do Programa de Urbanização Gradual da Prefeitura e mais 
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recentemente está sendo elaborado um grande projeto de Urbanização Integrada para toda a 

margem do braço morto. 

 

Ocupação do Rodoanel 

Mais recentemente, o extremo sul do município é marcado pela implantação do Rodoanel que 

influenciou sobremaneira a ocupação precária da área. Destacam-se na paisagem a implantação de 

grandes loteamentos clandestinos já consolidados – Jardim 1º de Maio, Jardim Conceição e 

Cooperativa Recanto das Rosas – promovidos por associações ligadas ao movimento de moradia. 

Ao contrário do início da ocupação do município de Osasco, quando as indústrias se 

localizavam nas proximidades da ferrovia, no período de 1970 e 1980 houve uma predominância da 

instalação de novas indústrias ao longo das rodovias Anhanguera e Castelo Branco – fenômeno 

também observado em outras cidades da RMSP, tais como Guarulhos, São Bernardo do Campo e 

Diadema. Posteriormente, a Rodovia Raposo Tavares e o Rodoanel atraem não somente as plantas 

fabris, mas também os novos usos que vem aparecendo no Município, tais como serviços e logística.  

Apesar dos impactos econômicos positivos e da prosperidade relacionada à implantação do 

Rodoanel, observa-se a falta de relação entre ele e a população moradora dos bairros de entorno. 

Segundo Vicentini (2010), o Rodoanel corta Osasco no que é considerado o anel periférico do 

município, caracterizado por um conjunto de bairros de diferentes graus de consolidação urbana, 

marcados principalmente pela precariedade de infraestrutura e pela produção de moradias por 

autoconstrução. A ocupação das áreas livres dos bairros cortados pelo Rodoanel pela população de 

baixa renda deu origem a áreas de favela – Margaridas, Palmeiras, RS, SM - Rodoanel, SM1, SM2, 

SM3, SM4, – que apresentam densidade demográfica média e alta. 

Contrariando as previsões constantes nos relatórios EIA/RIMA, a implantação do Rodoanel 

Mário Covas se comporta como um indutor de ocupação e não como uma barreira de expansão da 

periferia da RMSP. As imagens aéreas de satélite do trecho Oeste do Rodoanel3

                                                           
3 As imagens são do trecho oeste do Rodoanel, localizado entre as rodovias Raposo Tavares e Castelo Branco. As imagens 
de 1994 e 2003 foram cedidas pelo Departamento de Planejamento e Transporte da Dersa e a imagem de 2008 foi obtida 
pelo Google Earth 2007.  

 nos anos de 1994, 

2003 e 2008, apresentados na tese de Vicentini (2010) comprovam esta afirmação. 

Na primeira imagem, se destaca a predominância da vegetação natural em 50% da 

paisagem. Ao comparamos esta imagem com as de 2003 e 2007, observa-se a redução da mata 

ciliar do Ribeirão Carapicuíba e a vegetação remanescente de Mata Atlântica (entre Jardim Conceição 

e Jardim Veloso). Segundo Vicentini (2010), os pastos deram espaço a algumas ocupações precárias.  
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Comparando a imagem de 2003 e 2007 também é possível perceber a significativa 

impermeabilização do solo, ocasionada principalmente pelo asfaltamento das vias em decorrência da 

consolidação da ocupação urbana da área.  

Na imagem de 2007 é nítida a expansão da periferia pobre no trecho constituído pelos bairros 

Jardim Conceição, Jardim 1º de Maio, Assentamento Rodoanel, Jardim Veloso, Jardim Santa Maria e 

divisa com o Município de Carapicuíba. Nesta área, bastante heterogênea, podem ser encontradas 

favelas, mas também bairros consolidados (loteamentos mais antigos), e até pequenos e médios 

condomínios fechados (próximo à Av. Benedito Alves Turíbio em direção ao município de Cotia) de 

média e alta renda. 

O adensamento residencial das áreas marginais do Rodoanel segue em ritmo acelerado. 

Segundo dados da Prefeitura Municipal de Osasco, estes bairros estão entre os que apresentaram 

maior aumento de densidade demográfica nos últimos anos. 

 
Figura 6.7. Trecho Oeste do Rodoanel Mário Covas –1994, 2003 e 2007 
 

Ano 1994 

 
Fonte: Vicentini, 2010. 
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Ano 2003 

 
Fonte: Vicentini, 2010. 

 
 

Ano 2007 

 
Fonte: Vicentini, 2010. 

 

O breve panorama apresentado, caracteriza o contexto macro urbano a que estão submetidos 

os assentamentos precários de Osasco, evidenciando a precariedade da ocupação urbana de áreas 

impróprias e a fragmentação do seu território em duas regiões com características distintas. Estas 
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características devem ser levadas em consideração nas ações de enfrentamento dos problemas 

habitacionais, já que muitas situações requerem ações específicas de acordo com a situação 

identificada. Os tipos e características dos assentamentos precários serão analisados a seguir. 

 

6.1. Identificação e dimensionamento dos assentamentos precários 
 

Neste item, serão apresentadas as principais características dos assentamentos precários de 

Osasco, quais sejam: favelas, loteamentos irregulares,conjuntos habitacionais irregulares e 

alojamentos, além da metodologia utilizada para levantamento de dados em cada um deles. No 

intuito de uniformizar os termos utilizados neste plano, seguem apresentados os conceitos 

estabelecidos pelo PLANHAB. 

 

Segundo Denaldi (2008), o termo favela tem muitas variações em todo o país e, para efeito da 

elaboração do PLHIS, se refere aos assentamentos precários que tem como características 

fundamentais: 

 Acesso à terra mediante invasão de áreas privadas ou públicas, nas quais atualmente 

os moradores conquistaram direitos de posse e/ou de uso das áreas ocupadas; 

 Ocupação frequente de áreas públicas, pouco adequadas à urbanização, como áreas 

públicas de loteamentos, margens de rios, morros e outras áreas “abandonadas” pelo 

mercado; 

 Processo de ocupação espontânea definindo o caráter irregular e exíguo do sistema 

viário e dos “lotes”, distinguindo as favelas dos demais assentamentos urbanos em 

função de apresentarem morfologia específica, constituída por espaços construídos 

quase contínuos, formados por unidades residenciais justapostas e conectadas a 

estreitas vielas de pedestres. 

Além destas características, a autora distingue a morfologia das favelas, que resultam de 

processos de ocupação espontânea, daquela característica dos assentamentos resultantes de 

processos de ocupação por movimentos organizados, nos quais é possível perceber uma definição 

prévia de traçado viário e delimitação de lotes, como ocorre nos loteamentos irregulares. Por esta 

razão, o principal critério usado para distinguir a favela do loteamento irregular é a forma de acesso à 

terra (invasão), já que a favela pode possuir uma quantidade considerável de variações na sua 

morfologia urbana. 
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Outra questão relativa a favela é que elas são, por excelência, assentamentos precários 

heterogêneos quando à qualidade habitacional:  

“As condições de moradia variam dentro da mesma favela, sendo que as unidades 

que apresentam o melhor padrão construtivo são aquelas localizadas nas ruas que 

permitem tráfego regular de veículos e constituem as áreas de contato da favela 

com as demais áreas da cidade. O padrão construtivo degrada-se à medida que se 

penetra nas áreas mais internas do assentamento e de acordo com a piora das 

condições físico-ambientais dos terrenos (declividades, margens de córregos etc.)” 

(Denaldi, 2008, p. 108-109) 

 

No que diz respeito aos loteamentos irregulares, Denaldi destaca que, apesar de sua 

precariedade, caracterizam-se pelo traçado regular de sistema viário e pela divisão de lotes,o que 

facilita as intervenções de complementação da infraestrutura urbana. Estão, em muitos casos, 

mesclados com as favelas:  

[...] algumas das áreas destinadas originalmente à implantação de equipamentos 

sociais e áreas verdes públicas encontram-se ocupadas por favelas, dificultando os 

processos de regularização fundiária e prejudicando as condições de atendimento 

aos moradores por esses serviços. (Denaldi, 2008, p.109-110) 

Em Osasco não é comum outra situação levantada pela autora, que se refere aos loteamentos 

abertos em áreas griladas, assentamentos semelhantes ás favelas que resultam de invasão organizada. 

Finalmente, em locais mais valorizados ou onde há maior dificuldade de acesso ao solo urbano pelas 

camadas mais pobres, verifica-se a subdivisão dos lotes em moradias de um cômodo, que caracteriza 

o processo de adensamento dos loteamentos, com padrão urbano mais degradado. 

 

Ainda dentre os tipos de assentamentos precários definidos pelo PLANHAB, que precisam ser 

considerados na estimativa municipal das necessidades habitacionais, os cortiços também devem ser 

considerados. Segundo Denaldi (2008), esses assentamentos caracterizam-se comumente pela: 

[...] localização em áreas centrais e pelo acesso mediante pagamento de aluguel, 

os cortiços permanecem presentes nas grandes cidades, abrangendo, também, a 

categoria de imóveis abandonados ocupados por movimentos organizados de 

moradia, sendo que, nesses casos, não se verifica a relação de aluguel (Denaldi, 

2008, p.107-108). 
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No município de Osasco, não há um levantamento preciso dos cortiços em áreas centrais, 

mas existem relatos da existência de alguns exemplares nos bairros mais antigos da cidade, tais como 

Presidente Altino, Bonfim e parte dos bairros Piratininga e Centro. Além destes, é possível que exista 

também uma modalidade de cortiço observada mais recentemente, os quais se encontram na forma 

de moradias de um único cômodo localizados em favelas ou loteamentos de periferia e utilizados por 

famílias que também pagam aluguel. Como não há registros oficiais deste tipo de assentamentos 

precários no município, considera-se que este déficit já esta sendo computado no número de 

domicílios que apresentam coabitação e ônus excessivo com aluguel. 

No caso dos conjuntos habitacionais irregulares, foram identificados como objeto do PLHIS, 

aqueles que apresentam alguma irregularidade fundiária, caracterizada neste tipo de assentamento 

pela compra e venda ilegal das unidades habitacionais ou pela concessão de uso pelo poder público 

sem registro do imóvel no nome do beneficiado.  

Há um único alojamento levantado como assentamento precário em Osasco que é 

proveniente de uma ação provisória da Prefeitura que, indevidamente, se transformou em opção de 

moradia para algumas famílias de baixa renda. Vale ressaltar que já existe previsão de remanejamento 

dessas famílias para novas unidades habitacionais, porém enquanto esta ação não for consumada, 

estes domicílios continuaram fazendo parte do déficit habitacional do município. 

A partir da definição destes conceitos, foram desenvolvidas diversas atividades com o objetivo 

de identificar e quantificar a ocorrência de assentamentos precários no município de Osasco, bem 

como estimar o número de domicílios em cada um deles.  

Os primeiros esforços foram no sentido de localizar, delimitar e mapear os assentamentos 

precários a partir do cadastro da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Osasco - 

SEHDU. Com base nesta primeira listagem de assentamentos precários, foi realizada a revisão e 

atualização dos perímetros através da análise das plantas de cada loteamento.  

A partir desta primeira análise, mais ampla, foi possível verificar a predominante ocorrência 

das categorias de favelas e loteamentos irregulares, seguidos em menor expressão, pelos conjuntos 

habitacionais irregulares e o alojamento. Sob o ponto de vista da localização, observa-se que os 

assentamentos precários estão distribuídos em todo o território, mesmo que quantitativamente estejam 

mais concentrados na região norte. 

A segunda etapa do trabalho teve como desafio a quantificação do número de domicílios 

presentes em cada assentamento precário identificado que permitisse em seguida, elaborar uma 

estimativa do déficit habitacional dentro nestes núcleos. Neste sentido, foram utilizados primeiramente 
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os dados cadastrais da SEHDU4, porém não existiam cadastros para todas as áreas mapeadas, e 

alguns cadastros estavam desatualizados. A segunda fonte utilizada foram os dados do Censo IBGE 

2010 no que se refere aos Aglomerados Subnormais5

                                                           
4Foram utilizados dados dos cadastros do Setor Social da Diretoria de Habitação, das selagens realizadas em assentamentos 
precários objeto de projeto de urbanização, ou alvo de levantamento planialtimétrico cadastral e das vistoria de campo 
realizadas recentemente. 
5No caso em que o perímetro do Aglomerado Subnormal, indicado pelo Censo IBGE 2010, não correspondia àquele 
identificado no levantamento do PLHIS, foi feito o cálculo do número de domicílios proporcional à metragem do perímetro 
correto. 

 identificados pelo referido Censo Demográfico.  

No mapa 6.8 é possível verificar quais os assentamentos precários levantados pelo PLHIS que 

foram também classificados pelo IBGE como Aglomerados Subnormais. Podemos ver no mapa que o 

perímetro dos aglomerados subnormais em alguns casos é diferente do perímetro levantado pelo 

PLHIS. Nesses casos a partir da comparação das áreas de cada assentamento, levantadas pelo IBGE e 

pelo PLHIS, foi utilizado o método de densidade comparada dentro do assentamento, para aproximar 

os dados censitários do IBGE ao território estudado. 

Ainda assim, muitos assentamentos precários que não possuíam cadastro social, também não 

tinham dados censitários que confirmassem o número de moradias presentes nestes locais. Nestes 

casos, foi utilizada a metodologia da densidade comparada, que consiste na estimativa do número de 

domicílios a partir da comparação deste com outros cuja densidade e características físicas são 

semelhantes.  
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Figura 6.8. Assentamentos precários de interesse social no município de Osasco  
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Fonte: Censo Demográfico 2010, IBGE, 2012. Elaboração Demacamp, 2012. 
Durante as reuniões de trabalho entre a equipe de consultoria e a equipe da SEHDU – que 

conta com representantes do Setor Social da Diretoria de Habitação de Interesse Social; da Diretoria 

de Uso do Solo; e da Coordenadoria de Regularização Fundiária – foram definidos os perímetros e 

limites das favelas e loteamentos irregulares, suas denominações e suas características quanto à 

ocorrência de situações de risco, carência de infraestrutura urbana e situação construtiva das 

moradias. Estes dados foram compilados em fichas informativas detalhadas para cada assentamento, 

que estão organizados por sub-bacia no Anexo Técnico deste PLHIS. 

A figura a seguir apresenta o mapeamento da ocorrência de precariedade habitacional na 

cidade: 
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Figura 6.9. Assentamentos precários de interesse social no município de Osasco  

 
Fonte: Elaboração Demacamp, 2012. 
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6.2. Caracterização dos assentamentos precários 

 

Conforme dito anteriormente, predominam as favelas e os loteamentos irregulares, seguidos 

pela presença de conjuntos habitacionais irregulares que necessitam apenas de regularização 

fundiária. Vale lembrar que este levantamento inclui apenas áreas ocupadas efetivamente por 

população de baixa renda, objeto deste PLHIS. 

Muitos loteamentos irregulares ou clandestinos de baixa renda do município foram promovidos 

por agentes privados e alguns por cooperativas habitacionais ligadas ao movimento popular. Um 

estudo realizado por Bonduki e Rolnik (1979) caracteriza a lógica de produção do espaço urbano da 

periferia metropolitana, a partir da análise de cinco loteamentos destinados à população de baixa 

renda. Nele se destaca a participação dos cinco agentes que tipicamente estão envolvidos neste tipo 

de empreendimentos, quais sejam: o proprietário da gleba que disponibiliza o terreno para ser 

loteado; o empreendedor que, em geral é responsável pelo processo legal da abertura do loteamento 

e pode ou não investir na implantação da infraestrutura básica exigida por lei em troca de alguns lotes 

no sistema de concessão; os corretores que geralmente possuem uma carteira de clientes com este 

perfil; os compradores que buscam a oportunidade de adquirir seu terreno por preço baixo, mesmo 

que desprovido de infraestrutura (com exceção da exigência de transporte), para realizar o sonho da 

casa própria através da autoconstrução; e o Estado que é responsável pela legislação do solo urbano, 

aprovação e fiscalização destes empreendimentos, e algumas vezes pela implantação da rede de 

infraestrutura.  

Em geral, os loteamentos irregulares possuem problemas fundiários por não corresponderem à 

matrícula do imóvel apresentada no processo de aprovação junto à prefeitura, ou ainda problemas 

urbanísticos por sua implantação estar em desacordo com o projeto previamente aprovado ou por 

não implantar a infraestrutura mínima exigida por lei. Diferentemente dos loteamentos clandestinos 

que, em sua maioria, são comercializados sem referência a um projeto prévio, sem sequer passarem 

por aprovação na prefeitura. Estes últimos apresentam maior grau de precariedade que os irregulares. 

Em Osasco, alguns loteamentos irregulares e clandestinos foram anistiados pela prefeitura, 

após a ocupação dos lotes, mesmo estando em desacordo com a legislação no que se refere a 

doação de áreas destinadas ao uso institucional e de lazer. Em geral, nesses loteamentos irregulares e 

clandestinos a ocupação dos lotes antecedeu a implantação da infraestrutura, que foi posteriormente 

implantada pelo poder público. 

Já as favelas possuem diferentes graus de consolidação e adensamento, bem como diversos 

tipos de ocorrências. Entre as favelas de Osasco, predominam aquelas que ocupam espaços livres de 
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loteamentos, alguns destes loteamentos irregulares e clandestinos e aquelas que ocupam margens de 

cursos d’ água ou nascentes, muitas aterrados ou canalizados. Com menor incidência no território, 

também são identificadas favelas que ocupam áreas não edificantes de rodovias, destacando-se entre 

elas as ocupações recentes ao longo do Rodoanel, que serão detalhadas posteriormente. 

De uma maneira geral, as favelas que ocupam áreas livres de loteamentos não são muito 

extensas e estão bem inseridas na malha urbana e sua rede de infraestrutura. Por isso, apresentam 

maior grau de consolidação, ainda que apresente condições precárias.  

Já as favelas que ocupam margens de cursos d’ água ou nascentes são menos consolidadas e 

apresentam forte incidência de domicílios rústicos, em material não permanente. Nelas se encontram 

as situações de maior precariedade, principalmente em relação ao risco de alagamento. Em sua 

maioria, são favelas mais extensas que as de áreas livres e bastante densas. 

Já as favelas lindeiras aos eixos rodoviários de circulação apresentam maior isolamento e 

dificuldade de conexão com a cidade. Por se tratarem de ocupações mais recentes, não são tão 

densas quanto aquelas que ocupam áreas livres e beiras de córregos. 

 

De modo geral, podemos classificar as favelas de Osasco em três grupos distintos, quais 

sejam: 

 Ocupação em áreas livres de loteamento; 

 Ocupação em beiras de córregos; e 

 Ocupação ao longo de rodovias. 

Como panorama geral temos: 
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Tabela 6.1. Assentamentos precários por tipo, segundo as sub-bacias de Osasco 

Região Sub-bacia Favelas 
Loteamentos 
irregulares 

Conjuntos 
Habitacionais 

Total % 

N
or

te
 

Braço Morto 17   3   1   21 10,0 

Córrego Baronesa 14   1   0   15 7,1 

Córrego Bonança 12   0   2   14 6,7 

Córrego Castelo Branco 5   2   1   8 3,8 

Córrego dos Remédios 5   0   1   6 2,9 

Córrego Rico 15   2   2   19 9,0 
Córrego Vermelho 7   1   2   10 4,8 

Ribeirão Vermelho 11   0   0   11 5,2 

Sub Total 86 82,7% 9 8,65% 9 8,65% 104 49,5 

Su
l 

Córrego Bussocaba 9   0   0   9 4,3 

Córrego Carapicuíba 48   9   7   64 30,5 

Córrego Continental 1   0   0   1 0,5 

Córrego João Alves 10   1   0   11 5,2 

Córrego Quitaúna 1   0   0   1 0,5 

Córrego São Pedro 10   7   2   19 9,0 

Córrego Tijuco Preto 1   0   0   1 0,5 

Sub Total 80 75,5% 17 16,0% 9 8,5% 106 50,5 

  Total Município 166 79,0% 26 12,4% 18 8,6% 210   
Fonte: Elaboração Demacamp, 2012. 

 

Pelos dados apresentados, existe hoje um total de 210 assentamentos precários em Osasco. 

Destes, 166 correspondem aos assentamentos do tipo favela (79,0% do total) e 26 são loteamentos 

irregulares e clandestinos (12,4% do total) e 18 são conjuntos habitacionais irregulares (8,6% do 

total). Além de mais numerosas, as favelas tendem a ser mais densas e concentrar maior precariedade 

urbanística, evidenciada pelas situações de risco que ocorrem com menos incidência nos loteamentos 

irregulares. 

A distribuição dos assentamentos precários nas duas regiões do município é bastante 

equilibrada, sendo que 49,5% se localiza na Região Norte e 50,5% na Região Sul. 

Na Região Norte estão 86 favelas (82,7% dos assentamentos da região), sendo uma delas um 

alojamento provisório, nove loteamentos irregulares e nove conjuntos irregulares. A maior parte dos 

assentamentos precários da Região Norte encontra-se na sub-bacia do Braço Morto (20,2%dos 

assentamentos da região), seguida pela sub-bacia do Córrego Rico (18,3% da região) e pela sub-

bacia do Córrego Baronesa (14,4% da região). 
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Dos 106 assentamentos precários localizados na Região Sul, 80 são favelas (75,5% do total 

de assentamentos da região), 17 são loteamentos irregulares (16% da região) e 9 são conjuntos 

irregulares (8,5% da região). Mais da metade dos assentamentos precários desta região (64 

assentamentos ou 60,4% do total da região) encontram-se na sub-bacia do Córrego Carapicuíba. 

A partir dos levantamentos efetuados para este Plano, foi possível obter também os dados 

relativos ao número de domicílios presentes nestes assentamentos precários. Esses números estão 

tabulados na tabela a seguir: 

 

Tabela 6.2. Domicílios em assentamentos precários, por tipo, segundo as sub-bacias de Osasco  

Região Sub-bacia Favelas 
Loteamentos 
irregulares 

Conjuntos 
Habitacionais 

Total % da 
região 

% do 
total 

N
or

te
 

Braço Morto 7.543   304   64   7.911 28% 18% 
Córrego Baronesa 2.841   656   0   3.497 12% 8% 
Córrego Bonança 4.503   0   703   5.206 18% 12% 
Córrego Castelo 

Branco 1.339   293   300   1.932 7% 4% 
Córrego Rico 1.042   661   1204   2.907 10% 6% 

Córrego Vermelho 2.417   28   655   3.100 11% 7% 
Córrego dos 

Remédios 1.672   0   960   2.632 9% 6% 
Ribeirão Vermelho 1.289   0   0   1.289 5% 3% 

Sub total Região Norte 22.646   1.942   3.886   28.474   63% 

Su
l 

Córrego 
Bussocaba 772   0   0   772 5% 2% 
Córrego 

Carapicuíba 7.349   2.857   1.774   11.980 72% 27% 
Córrego 

Continental 20   0   0   20 0% 0% 
Córrego João 

Alves 1.616   19   0   1.635 10% 4% 
Córrego 
Quitaúna 97   0   0   97 1% 4% 

Córrego São 
Pedro 1083   420   400   1.903 12% 4% 

Córrego Tijuco 
Preto 120   0   0   120 1% 0% 

Sub total Região Sul 11.057   3.296   2.174   16.527   37% 

  Total 
Município 33.703 

74,
9% 5.238 11,6% 6.060 13,5% 45.001   - 

 

Fonte: Elaboração Demacamp, 2012. 
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Os dados da tabela acima revelam que, no universo dos 210 assentamentos precários 

identificados e mapeados em Osasco, há atualmente 45.001 domicílios. A distribuição dos domicílios 

por tipo de assentamento precário, porém, segue o mesmo padrão visto na tabela anterior. Além de 

serem mais numerosas, as favelas abrigam um número mais de oito vezes maior de domicílios, em 

relação aos loteamentos irregulares. Assim, enquanto existem 5.238 domicílios em loteamentos 

irregulares (11,6% do total de domicílios em assentamentos precários) as favelas abrigam 33.703 

domicílios (74,9% do total de domicílios em assentamentos precários). Esta diferença faz sentido ao se 

analisar cada núcleo mapeado e verificar que, de modo geral, enquanto as favelas são assentamentos 

menores situados em áreas livres de loteamento ou espaços residuais urbanos, os loteamentos 

irregulares ocupam grandes glebas que foram parceladas para fins de moradia. 

Em relação à distribuição dos domicílios por região há uma concentração na Região Norte 

(63% dos domicílios em assentamentos precários), sobretudo nas sub-bacias do Braço Morto e do 

Córrego Bonança, que representam 28% e 18% do total de domicílios em assentamentos precários 

nesta região, respectivamente. Na Região Sul o número de domicílios localizados na sub-bacia do 

Córrego Carapicuíba representa 72% do total de domicílios em assentamentos precários da região. 

 

6.3. Situação de Risco 

Em 2006, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT realizou, juntamente com a equipe da 

Defesa Civil do município, o levantamento das áreas de risco relacionadas à instabilidade de taludes 

em encostas e margens de córrego que podem afetar a segurança das moradias. Os assentamentos 

estudados foram selecionados pela equipe da prefeitura. 

Na ocasião, foram analisadas 61 áreas, subdivididas em 175 setores, que apresentaram a 

seguinte situação quanto ao grau de risco: 57 setores em risco baixo - R1; 42 setores em risco médio - 

R2; 52 setores em risco alto - R3; e 24 setores em risco muito alto - R4.   

As ocupações em situação de risco identificadas pelo referido estudo ocorrem, sobretudo, nas 

encostas íngremes (69% das ocorrências) e nas margens de córregos sujeitas à inundação (23%), 

sendo que as demais áreas (8%) sofrem ocorrência dos dois tipos de risco.  

Pelo mapeamento de risco realizado pelo estudo é possível afirmar que os maiores problemas 

com relação ao risco estão concentrados na Região Norte, onde aproximadamente 18% das 

ocorrências de risco foram consideradas de grau alto e muito alto. Nela, as sub-bacias Braço Morto e 

Córrego Rico apresentam o maior número de domicílios em risco, em risco crítico (R3 e R4). Apesar de 

apresentar melhores condições, as situações de risco da Região Sul se concentram na sub-bacia do 

Córrego Carapicuíba. 
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6.4. Situação Fundiária  

Contando com uma Diretoria de Regularização Fundiária, a SEHDU tem atuado ativamente, 

implementando processos de regularização fundiária no município de Osasco. Todas as informações 

disponibilizadas sobre a titularidade das áreas ocupadas foram incorporadas às Fichas de Caracterização dos 

Assentamentos Precários, em anexo.  

Em resumo, os dados levantamentos apontam que a maior parte dos assentamentos precários de 

Osasco estão localizados em áreas públicas (92 assentamentos, ou 44% do total), já a ocupação de áreas 

particulares, 47 assentamentos, representam 22% e dominiais e de áreas mistas – que possuem áreas públicas e 

particulares, 49 assentamentos, representa 24% do total de assentamentos precários. Outros 22 assentamentos 

(10% do total) não dispõem ainda de informações relativas à sua situação fundiária. 

Ao analisar o quadro encontrado, observa-se que na Região Norte 23% das áreas públicas ocupadas se 

concentra na sub-bacia do Córrego Rico, enquanto 21% das áreas particulares ou dominiais se concentram na 

sub-bacia do córrego Castelo Branco e 28% das áreas mistas se concentram igualmente nas sub-bacias do 

Braço Morto e do córrego Baronesa. Na Região Sul, 52% das áreas públicas ocupadas, 63% das áreas 

particulares ou dominiais e 62% das áreas mistas se localizam na sub-bacia do Córrego Carapicuíba. A tabela a 

seguir apresenta o panorama fundiário encontrado em Osasco: 
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Tabela 6.3. Situação fundiária dos assentamentos precários  

Região Sub-bacia Pública Particular Mista Não identificada 
Total 
Sub-
Bacia 

N
or

te
 

Braço Morto 8   2   7   4   21 
Córrego Baronesa 6   2   7   0   15 
Córrego Bonança 7   1   2   4   14 
Córrego Castelo 

Branco 2   3   0   3   8 
Córrego Rico 11   2   3   3   19 

Córrego Vermelho 5   1   1   3   10 
Córrego dos 

Remédios 3   1   2   0   6 
Ribeirão Vermelho 6   2   3   0   11 

  Sub Total 48 47% 14 13% 25 24% 17 16% 104 

Su
l 

Córrego Bussocaba 3   1   5   0   9 
Córrego Carapicuíba 

23   21   15   5   64 
Córrego Continental 

1   0   0   0   1 
Córrego João Alves 

9   0   2   0   11 
Córrego Quitaúna 0   0   1   0   1 
Córrego São Pedro 7   11   1   0   19 

Córrego Tijuco Preto 1   0   0   0   1 

  Sub Total 44 42% 33 31% 24 23% 5 4% 106 
  Total Município 92 44% 47 22% 49 24% 22 10% 210 

 
Fonte: Elaboração Demacamp, 2012. 

 

Ao cruzar as informações da tabela acima com o mapa da situação fundiária dos 

assentamentos precários, apresentado a seguir, observa-se que tanto na Região Norte como na Sul há 

maior número de ocupações em áreas públicas e mistas (públicas e particulares), que representam a 

situação fundiária, respectivamente de 42% e 23% do universo de assentamentos precários. 
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Figura 6.10. Assentamentos Precários segundo Situação Fundiária 

 
Fonte: Elaboração Demacamp, 2012. 
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A Prefeitura de Osasco vem atuando no enfrentamento desta realidade com o Programa de 

Regularização Fundiária já apresentado no Capítulo 4. Como resultado desta atuação, desde 2005 

foram regularizadas 17 favelas em áreas livres na Região Norte e 23 na Região Sul, além de 27 

loteamentos irregulares e clandestinos de baixa renda na Região Norte e 5 na Região Sul. 

 

6.5. Classificação dos Assentamentos Precários  

Um dos principais objetivos deste diagnóstico é apontar o déficit qualitativo e quantitativo dentro e fora 

dos assentamentos precários, que servirão de base para a estimativa de custos necessários ao equacionamento 

da problemática habitacional encontrada. Para tanto, as condições de cada assentamento serão analisadas 

considerando a possibilidade ou viabilidade de consolidação destes núcleos e o tipo de intervenção que 

demandam para estarem aptos a se integrar à cidade formal. 

A partir destas análises será possível avaliar quantos domicílios poderão ser consolidados recebendo 

apenas obras de urbanização e quantos deverão ser reconstruídos no mesmo local (remanejamento) ou em 

outro terreno (reassentamento). Todos os assentamentos precários foram analisados quanto à sua perspectiva de 

consolidação, conforme segue: 

 

6.5.1. Classificação Quanto ao Estágio ou Perspectiva de Consolidação 

Quanto à perspectiva de consolidação, foram adotadas como referência as definições propostas por 

Denaldi (2008), que classificam os assentamentos precários em três categorias: consolidados, consolidáveis e 

não-consolidáveis. 

Quadro 6.2. Perspectiva de Consolidação dos Assentamentos Precários 
Grau de 

Consolidação 
Característica dos assentamentos precários 

Consolidados 

São assentamentos que já estão integrados urbanisticamente e dotados de infra-estrutura básica. 
Não são necessárias intervenções físicas que alterem sua morfologia (reparcelamento de lotes, 
redefinição de sistema viário), assim como a execução de obras de infra-estrutura básica. Os 
assentamentos podem, porém, não estar regularizados e sua população pode apresentar 
demandas específicas por programas de pós-ocupação, sociais e equipamentos e serviços 
públicos.  

Consolidáveis  

O núcleo “consolidável” é aquele que apresenta condições favoráveis de recuperação 
urbanística e ambiental e de reordenamento urbano (abertura ou readequação de sistema viário, 
implantação de infra-estrutura básica, regularização urbanística do parcelamento do solo), com 
ou sem necessidade de remoção (reassentamento) de parte das famílias moradoras. A remoção 
pode ser necessária para eliminar situações de risco, promover o desadensamento, para 
executar intervenções urbanas ou, ainda, em função de restrições legais à ocupação. 

Não-
consolidáveis 

Aquele que não apresenta condições de recuperação urbanística e ambiental e de 
reordenamento urbano. Trata-se de núcleos comprometidos por situações de risco e 
insalubridade não solucionáveis, como, por exemplo, os que se localizam sob aterro sanitário, 
oleoduto, viário estrutural da cidade, áreas de risco, de preservação ambiental e non aedificandi. 
Os núcleos “não-consolidáveis” são objeto de intervenção do tipo “remoção” e reassentamento 
em novas áreas. 

Fonte: Denaldi, 2008. (grifo do autor). 
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A decisão quanto à consolidação de um assentamento precário deve considerar fatores 

externos e internos à ocupação, ou seja, depende tanto das características morfológicas e urbanísticas 

do assentamento, quanto das questões urbanas mais amplas que possam incidir sobre determinada 

região. Em outras palavras, para se efetuar uma análise quanto às possibilidades de consolidação de 

um dado núcleo é preciso cruzar informações urbanísticas gerais da região com as características 

específicas do sítio em questão. 

Em Osasco, os fatores urbanísticos externos que mais se destacam quanto às possibilidades de 

consolidação ou não dos assentamentos precários dizem respeito à interdependência dos problemas 

habitacionais e ambientais, em especial à ocupação de Áreas de Proteção Permanente (APP) de cursos 

d’água. Além deste, foram consideradas também as grandes intervenções urbanísticas, como as obras 

estruturantes de infraestrutura viária e as Operações Urbanas Consorciadas previstas e em andamento 

no município. 

Entre os principais fatores urbanísticos internos observados nos assentamentos precários de 

Osasco destacam-se a elevada densidade de ocupação, a grande carência de infraestrutura urbana, 

o elevado grau de precariedade das edificações existentes e a irregularidade fundiária. A análise 

destes elementos indicará não apenas as possibilidades de consolidação dos assentamentos, mas 

também o tipo de intervenção necessária para sua consolidação segura, com garantia de qualidade 

urbanística e ambiental.  

Em síntese, apresenta-se a classificação dos assentamentos precários quanto ao seu grau ou 

perspectiva de consolidação, resultante da análise conjunta da Equipe Consultoria e a Equipe da 

SEHDU: 
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Tabela 6.4. Assentamentos Precários, segundo Perspectiva de Consolidação  

Região Sub-bacia Consolidados Consolidáveis Não 
consolidáveis 

total 

N
or

te
 

Braço Morto 5 16 0 21 

Córrego Baronesa 1 10 4 15 

Córrego Bonança 4 10 0 14 

Córrego Castelo 
Branco 

1 5 2 8 

Córrego Rico 7 11 1 19 

Córrego Vermelho 4 6 0 10 

Córrego dos 
Remédios 

3 2 1 6 

Ribeirão Vermelho 2 7 2 11 

  Sub Total 27 67 10 104 

Su
l 

Córrego Bussocaba 1 5 3 9 

Córrego Carapicuíba 23 34 7 64 

Córrego Continental 0 0 1 1 

Córrego João Alves 3 5 3 11 

Córrego Quitaúna 0 0 1 1 

Córrego São Pedro 13 5 1 19 

Córrego Tijuco Preto 0 1 0 1 

  Sub Total 40 50 16 106 

  Total Município 67 117 26 210 
 
Fonte: Elaboração Demacamp, 2012. 

 

No mapa apresentado a seguir é possível identificar no território os assentamentos precários, 

segundo a perspectiva de consolidação: 
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Figura 6.11. Assentamentos Precários, segundo Perspectiva de Consolidação 

 
Fonte: Elaboração Demacamp, 2012. 
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Ao analisar os dados apresentados supra, na tabela e no mapa, é possível estabelecer um 

panorama dos assentamentos precários, quanto à classificação dos assentamentos precários e seu 

grau ou perspectiva de consolidação:  

 

 Assentamentos consolidados  

Nesta categoria estão os assentamentos que estão completamente inseridos na cidade, sem 

demandas quanto à infraestrutura urbana ou existência de domicílios em risco. Alguns já estão em 

processo de regularização fundiária ou possuem pendências jurídicas irrelevantes para sua completa 

regularização. Dos 67 assentamentos(32% do total do universo) identificados em Osasco como 

consolidados, 29 são favelas, 20são loteamentos irregulares e 18 são conjuntos habitacionais 

irregulares.  

A Região Norte possui 27 assentamentos consolidados, sendo 12 favelas, 9 conjuntos 

irregulares e 6 loteamentos irregulares. A maior ocorrência destes assentamentos foi observada na 

sub-bacia do Córrego Rico (26% do total da região). Enquanto a maioria dos 40 assentamentos 

consolidados localizados na Região Sul está concentrado na sub-bacia do Córrego Carapicuíba (23 

assentamentos, ou 57,5% deste grupo na região). 

Como era esperado, os loteamentos irregulares e os conjuntos habitacionais irregulares 

representam juntos a maior parte dos assentamentos consolidados, visto que se caracterizam por 

apresentar padrões construtivos e de ordenamento urbano bem próximos aos dos bairros onde estão 

inseridos, possuindo apenas pendências em relação a sua regularidade fundiária ou demandas 

pontuais de melhorias habitacionais. 

 

Assentamentos consolidáveis 

A maioria dos assentamentos investigados foi considerada consolidável, ou seja, deverão ser 

integrados à cidade por meio de regularização urbanística e fundiária. Atualmente, Osasco possui 

117 assentamentos precários nesta situação, o que representa mais da metade (55,7%) do universo 

analisado.Deste total, destacam-se as 113 favelas, enquanto quatro são loteamentos irregulares. 

Todos os loteamentos irregulares classificados como consolidáveis estão localizados na Região 

Sul, porém o maior número de assentamentos precários naquela região ainda é de favelas (47 

núcleos). Mais uma vez, observa-se que as ocorrências se concentram na sub-bacia do Córrego 

Carapicuíba, que possui 34 assentamentos (68% do total de assentamentos consolidáveis desta 

região).  
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Apenas 1 loteamento e 66favelas foram identificados como consolidáveis na Região Norte, 

das quais a maioria se localiza na sub-bacia do Braço Morto (16 núcleos, ou 23,9% do total da 

região), seguidos pela sub-bacia do Córrego Rico (16,4%), Córrego Bonança (14,9%) e Córrego 

Baronesa (14,9%). 

Os tipos de intervenção necessários para consolidar estes assentamentos serão abordados a 

seguir, porém, cabe destacar aqui a necessidade de produção de novas unidades habitacionais para 

viabilizar a urbanização dos assentamentos deste grupo, principalmente nas favelas, visto que muitas 

vezes faz-se necessária a substituição, total ou parcial, do tecido urbano pré-existente. 

 

 Assentamentos não-consolidáveis 

Em Osasco foram identificados 26 assentamentos precários nesta categoria (12,4% do total 

dos assentamentos analisados), que devem ser objeto de remoção total, sendo que alguns deles já 

iniciaram este processo. A maioria dos assentamentos que integra este grupo são favelas, 24 favelas, 

sendo uma favela um alojamento, enquanto apenas dois são loteamentos irregulares e clandestinos. 

A maior parte das favelas indicadas como não consolidáveis estão localizadas na Região Sul, 

com maior incidência na sub-bacia do Córrego Carapicuíba. Na Região Norte, a sub-bacia do 

Córrego Baronesa apresenta maior incidência de favelas deste tipo. Todos os loteamentos irregulares 

e o alojamento considerados não consolidáveis estão situados na Região Norte. 

Os principais fatores utilizados para definir a remoção total dos assentamentos foram a 

existência de Áreas de Proteção Permanente (APP) de cursos d água e áreas objeto de intervenções no 

sistema viário, que apresentavam condições bastante precárias de salubridade e padrão construtivo 

das edificações. Em alguns casos, quando apenas parte do assentamento estava nestas condições e a 

remoção parcial deixaria remanescente uma porção insignificante de moradias, isoladas ou com uma 

conexão insuficiente com o entorno, o núcleo foi considerado integralmente como não-consolidável.  

 

6.5.2. Classificação quanto ao Tipo de Intervenção  

O processo de regularização urbanística e fundiária dos assentamentos precários envolve 

diversas ações visando sua consolidação e integração à cidade formal. Estas ações dependem não 

apenas das características urbanas prévias de cada núcleo ou do município, mas também do padrão 

urbanístico resultante a ser definido pelo agente promotor, ou seja, o poder municipal que elabora as 

diretrizes de intervenção, em parceria com a população, como forma de obter resultados mais 

adequados e perenes. Estas diretrizes, por sua vez, terão impacto no porte das remoções a serem 

efetuadas, principalmente nos núcleos denominados como “consolidáveis”. 
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Dependendo das diretrizes adotadas quanto ao grau de adensamento aceitável, por exemplo, 

um mesmo assentamento pode ser urbanizado de modo mais conservador, efetuando-se um mínimo 

de remoções, até um remanejamento total das moradias, para alcance de padrão urbanístico 

diferente do original. Evidentemente, cada modelo de urbanização implicará maior ou menor porte de 

remoções e, consequentemente, de custos e tempo de execução de obras. Além da densidade de 

ocupação esperada após a urbanização, o porte da intervenção urbanística dependerá também da 

tipologia habitacional escolhida para o reassentamento das famílias no interior e fora do limite do 

assentamento e do padrão urbanístico definido no projeto, no que diz respeito à implantação de áreas 

verdes, de lazer e equipamentos públicos, da largura do sistema viário, da necessidade de obras de 

engenharia e de arte, entre outros elementos.  

As categorias utilizadas para classificação das intervenções neste Plano são as mesmas 

definidas por Denaldi (2008): 

 
Quadro 6.3. Tipos de Intervenção dos Assentamentos Precários 

Tipo de Intervenção Característica dos assentamentos precários 

Urbanização 

A urbanização viabiliza a consolidação do assentamento com a 
manutenção total ou parcial da população no local. Compreende 
abertura, readequação ou consolidação de sistema viário, implantação de 
infraestrutura completa, reparcelamento do solo (quando couber), 
regularização fundiária e, quando necessário, a execução de obras de 
consolidação geotécnica, a construção de equipamentos sociais e a 
promoção de melhorias habitacionais. 
Simples: Compreende a intervenção em assentamentos que possuem baixa 
ou média densidade, traçado regular, não apresentam necessidade de 
realização de obras complexas de infraestrutura urbana, consolidação 
geotécnica e drenagem e apresentam índice baixo de remoções (até 5%). 
Complexa: Compreende a intervenção em assentamentos com alto grau 
de densidade, em geral do tipo aglomerado, com alto índice de remoções, 
que não apresentam traçado regular e/ou possuem a necessidade de 
realização de complexas obras geotécnicas ou de drenagem urbana, como 
canalização de córregos, contenção de encostas e “criação de solo”. 

Remanejamento 
(relocação): 

 

Trata-se da reconstrução da unidade no mesmo perímetro da favela ou do 
assentamento precário que está sendo objeto de urbanização. A 
população é mantida no local após a substituição das moradias e do 
tecido urbano. É o caso, por exemplo, de áreas que necessitam de troca de 
solo ou aterro. Na maioria das vezes, a solução é a remoção temporária 
das famílias para execução de obras de infraestrutura e construção de 
novas moradias. A intervenção, nesse caso, também envolve a abertura de 
sistema viário, implantação de infraestrutura completa, parcelamento do 
solo, construção de equipamentos (quando necessária) e regularização 
fundiária. 

Reassentamento 
(realocação): 

Compreende a remoção para outro terreno, fora do perímetro da área de 
intervenção. Trata-se da produção de novas moradias de diferentes tipos 
(apartamentos, habitações evolutivas, lotes urbanizados) destinadas aos 
moradores removidos dos assentamentos precários consolidáveis ou não 
consolidáveis. 

Fonte: Denaldi, 2008. (grifo do autor). 
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Além das categorias de intervenções em assentamentos precários definidas por Denaldi, cabe 

acrescentar que é possível, ainda, trabalhar com mais de uma delas dentro de um mesmo 

assentamento, de acordo com as suas condições urbanísticas. Assim, há exemplos em que as 

características internas dos núcleos são tão heterogêneas urbanisticamente que cabe analisá-los de 

maneira diferenciada quanto à intervenção, ao demandarem remanejamento, urbanização simples ou 

urbanização complexa, ainda que estejam num mesmo assentamento. Nestes casos, é comum 

considerar áreas inteiramente degradados como locais de remanejamento, nos quais se faz necessária 

a substituição de todo o tecido habitacional preexistente, para tornar a área apta à reconstrução de 

moradias, ainda que outros locais do mesmo assentamento necessitem de urbanização simples.  

A adoção de tipologias habitacionais diferenciadas num mesmo programa de urbanização de 

assentamentos precários visa atender a múltiplas situações urbanas, características desses núcleos, 

permitindo diferentes graus de adensamento. Deste modo, áreas bem localizadas e inseridas na 

cidade podem ser urbanizadas utilizando-se de tipologias habitacionais que permitam maior 

adensamento, a fim de garantir que o maior número de famílias permaneça no local e não seja 

removido para uma área de reassentamento externo. Já locais mais afastados, onde a região do 

entorno do assentamento não apresente grande qualidade urbanística, recomenda-se o uso de 

tipologias de baixa densidade para reassentamento no local, quando for necessária a remoção das 

habitações preexistentes. 

Ainda com relação ao reassentamento, é recomendável que o mesmo ocorra, sempre que 

possível, no interior do núcleo de origem das famílias ou em áreas próximas, situadas ao seu redor, 

principalmente quando o assentamento for bem inserido na região, situação bastante observada em 

Osasco. Para urbanizar assentamentos deste tipo, é importante considerar a necessidade de áreas no 

seu entorno para a provisão habitacional de apoio à urbanização, que devem estar definidas como 

Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) no Plano Diretor do município, ou sugeridas por este PLHIS, 

para viabilizar seu uso para fins de moradia social. Neste plano será feito um estudo das áreas 

consideradas aptas para receber novas unidades habitacionais de interesse social, além das ZEIS já 

existentes. Caso se verifique a necessidade de transformar estas áreas em ZEIS, esta ação deve ser 

feita por meio de uma lei específica.  

De maneira geral, o porte das remoções em cada assentamento precário é fundamental para 

que se possa estimar as necessidades habitacionais e calcular a quantidade de terra urbanizada para 

fins de provisão habitacional. No sentido de estimar o percentual de remoção para cada 

assentamento precário, foram realizadas reuniões da consultoria com os técnicos da Prefeitura 
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Municipal de Osasco. A partir da vivência destes técnicos em trabalhos de campo e da sua experiência 

em projetos e obras de urbanização realizadas recentemente no município, foi possível estimar o 

percentual de remoção para cada um dos 210 assentamentos identificados no PLHIS. 

Mesmo com todo o esforço em prever a complexidade das obras de urbanização e estimar o 

número de domicílios a serem removidos em cada assentamento precário, vale destacar que apenas o 

projeto de urbanização completo, elaborado a partir de vistorias em campo e levantamentos 

planialtimétricos cadastrais que considere as diversas disciplinas de engenharia urbana e suas 

interferências, poderá quantificá-los com precisão. A estimativa apresentada no próximo capítulo é 

adequada para fins de um planejamento das ações, mas o número total de domicílios em 

assentamentos precários, bem como a necessidade de remoções provenientes das intervenções para 

urbanização, pode variar consideravelmente após a elaboração de um projeto específico para cada 

área. 

Além disso, como a remoção de moradias é sempre uma ação delicada num programa de 

urbanização de assentamentos precários, recomenda-se que as áreas de provisão habitacional 

estejam aptas a receber as famílias antes do início das obras de urbanização. Conforme destaca 

Bueno (2008), devido ao adensamento populacional nas favelas em função da escassez de moradia 

acessível, os projetos de urbanização de favelas precisam de recursos prévios à sua implantação para 

remover em média 30% das famílias moradoras. Este assunto será retomado adiante no próximo 

capítulo. 

Após a caracterização quanto ao potencial de consolidação dos assentamentos e as 

intervenções necessárias, a seguir será apresentada a metodologia de trabalho utilizada na definição 

das ações mais adequadas em cada caso. Para efeito do cálculo das necessidades habitacionais de 

Osasco, assunto do próximo capítulo, os assentamentos precários foram divididos em seis tipologias, 

considerando suas características urbanísticas de ocupação do território, seu grau de consolidação e o 

tipo de intervenção necessária. 

 

Método e critérios para a definição das intervenções necessárias por 

assentamento  

A metodologia para classificação de cada assentamento precário quanto ao grau de 

consolidação e tipo de intervenção necessária foi construída durante as reuniões entre os técnicos de 

diversas áreas da SEHDU – entre elas a de regularização fundiária, do social e do técnico – 

juntamente com a equipe técnica de consultoria. Além dos dados secundários levantados – 

mapeamento ambiental e urbanístico, densidade de ocupação, padrão das unidades habitacionais, 
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legislação urbanística vigente, situação fundiária e literatura técnica disponível sobre o tema –; foram 

consideradas também as ações e em andamento ou previstas pela SEHDU, principalmente aquelas 

promovidas através de programas e ações de urbanização de favelas, construção de unidades 

habitacionais, regularização fundiária e de inclusão social, dentro do Eixo de Provisão Habitacional6, 

mas também da implantação de projetos estratégicos para a cidade, previstos no Eixo de 

Ordenamento Territorial e Requalificação Urbana 7

 Extremamente precários ou inadequados segundo padrões mínimos de salubridade e 

habitabilidade; 

. O resultado da análise de todos os dados 

levantados está compilada nas Fichas dos Assentamentos Precários, ilustradas com mapas, fotografias 

e organizados por sub-bacias. 

No entanto, este levantamento indica que não há intervenção prevista para a maior parte dos 

assentamentos precários identificados neste PLHIS. Desta maneira, foram definidos critérios para 

estabelecer a possibilidade de remoção total ou parcial dentro de cada assentamento precário. Em 

muitos casos, ao invés da remoção, a análise urbanística sugere ser interessante o remanejamento das 

unidades, isto é, sua remoção temporária para reconstrução das mesmas no interior do assentamento, 

a partir de um projeto que proponha um novo desenho urbano para o núcleo. Foram indicados para 

remoção ou remanejamento os domicílios que se encontrem em pelo menos um dos casos 

mencionados abaixo: 

 Implantados em áreas não edificantes ou áreas protegidas ambientalmente, tais como 

APPs urbanas, áreas de domínio de rodovias, entre outros; 

 Situados em quadras com elevada taxa de densidade domiciliar e populacional, que 

implicam em prejuízo à habitabilidade da moradia irreversível mesmo após a obra de 

urbanização; 

 Sujeitos a eventos de risco, tais como deslizamento, inundação, solapamento, 

tecnológico, entre outros, impossíveis de serem afastados sem a remoção do domicílio, 

ou cujo porte da obra para controle do risco inviabiliza a consolidação do domicílio 

ou do assentamento; 

 Situados em locais cuja permanência inviabiliza o traçado das redes de saneamento e 

obras viárias estruturantes. 

                                                           
6Apresentado de maneira mais detalhada no Capítulo 4, com destaque paraPrograma de Urbanização Gradual, Programa 
de Urbanização de Favelas, Programa de Provisão Habitacional, Programa de Regularização Fundiária, Programa de 
Denominação Social, Programa Bolsa Aluguel. 
7 Também apresentado no Capítulo 4,com destaque para revisão da legislação, que a partir da inclusão dos instrumentos do 
Estatuto da Cidade, possibilitou a realização da Operações Urbanas Consorciadas Tietê e reestruturação de grandes eixos 
viários. 
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A definição dos critérios de remoção serviu de base para a classificação dos assentamentos 

precários quanto ao grau de consolidação. Para aqueles considerados consolidados, que não 

apresentavam necessidade de remoção,e para os consolidáveis, com necessidade de remoção parcial, 

foram previstas as intervenções necessárias para sua regularização urbanística e fundiária, enquanto 

os assentamentos não consolidáveis, que necessitam de remoção total, devem ter sua população 

reassentada em áreas adequadas. O quadro a seguir apresenta um resumo das intervenções 

necessárias para cada tipo de assentamento precário. 

 

Quadro 6.4. Tipos de Intervenção necessária para cada tipo de Assentamentos Precários 

Consolidados Consolidáveis Não Consolidáveis 

regularização fundiária 
urbanização 

simples 
urbanização 
complexa 

remoção parcial remoção total 

Elaboração: Elaboração Demacamp, 2012. 
 

Com o objetivo de facilitar a análise dos 210 assentamentos precários identificados no PLHIS e 

dar encaminhamento à indicação das necessidades habitacionais dentro deste universo, optou-se por 

separá-los em grandes grupos que apresentam características comuns, tais como similaridade da 

situação de ocupação dos assentamentos, seu grau de consolidação e o tipo de intervenção 

necessária. A caracterização das seis tipologias utilizadas para classificar os assentamentos precários 

segue apresentada no quadro abaixo. 

 

Quadro 6.5. Tipologias de classificação para análise dos Assentamentos Precários 

Tipologia Situação de ocupação 
Grau de 

consolidação 
Tipo de intervenção 

% de 
remoção* 

Tipologia 1 

Grandes assentamentos não urbanizadas, 
com alto grau de precariedade, 
localizados em margem de córregos ou 
não 

Consolidáveis 
Urbanização complexa 
Remoção parcial 
Regularização fundiária 

30% 

Tipologia 2 
Assentamentos urbanizadas ou não,  
com alto grau de precariedade, 
localizados em margem de córregos 

Consolidáveis 
Urbanização complexa 
Remoção parcial 
Regularização fundiária 

40% 

Tipologia 3 
Assentamentos não urbanizadas, 
Comalto grau de precariedade, 
localizados fora de margem de córrego 

Consolidáveis 
Urbanização complexa 
Remoção parcial 
Regularização fundiária 

20% 

Tipologia 4 
Assentamentos urbanizadas, 
com baixo grau de precariedade, 
localizados fora de margem de córrego  

Consolidáveis 
Urbanização simples 
Remoção parcial 
Regularização fundiária 

5% 

Tipologia 5 Assentamentos urbanizadas, 
localizados fora de margem de córrego Consolidados Regularização fundiária 0 

Tipologia 6 

Assentamentos não urbanizadas, 
com alto grau de precariedade, 
localizados em margem de córregos ou 
não 

Não consolidáveis Remoção total 100% 
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*média das porcentagens definidas com o corpo técnico da prefeitura para cada assentamento  
Fonte: Elaboração Demacamp, 2012. 

 

Para uma maior compreensão das tipologias utilizadas, segue uma breve descrição e a 

apresentação de exemplos de assentamentos precários identificados em cada uma delas. 

 

Tipologia 1: são grandes assentamentos precários, ou o conjunto de assentamentos menores 

que apresentam uma relação entre si, que se caracterizam principalmente pelo alto grau de 

precariedade de infraestrutura e habitabilidade das moradias, necessitando de intervenções de grande 

complexidade. Por isso, os percentuais de remoção observados nesta tipologia variam bastante, 

dependendo da dimensão e do grau de complexidade da intervenção necessária para cada um deles. 

No total foram incluídas 20 favelas neste grupo, que em sua maioria (90%) se localizam na 

Região Norte e são ocupações de área pública. A densidade média é de 124 domicílios por hectare, 

chegando ao máximo de 204 domicílios por hectare no Assentamento A – SABAO. A maioria deles 

ocupa margem de córrego (73,9%) e apresenta algum fator de risco de inundação, solapamento ou 

erosão (65,2%). 

Alguns desses assentamentos estão sendo objeto de intervenções de urbanização e 

regularização, ou tem projetos previstos, viabilizados principalmente com recursos do PAC. Como é o 

caso do Assentamento A – SABAO, que será apresentado a seguir como exemplar típico desta 

categoria: 
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Quadro 6.6. Exemplo da Tipologia 1: Assentamento A - Sabão 

Foto aérea – Imagem de satélite, 2010 Foto aérea – Restituição, 2010 

 
 

Levantamento fotográfico – Google streetview 2011 

 

 

Levantamento dos setores de risco – IPT 2006 

 
 

  

Intervenção Prevista–Programa de Urbanização de Favela / PAC 1 

 

 

Elaboração: Elaboração Demacamp, 2012. 
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Tipologia 2: os assentamentos precários classificados nesta tipologia se caracterizam por 

ocuparem APP de córrego ou nascente, sendo que mesmo no caso do curso d’ água já ter sido 

canalizado, seus moradores continuam submetidos a situações de risco de inundação, solapamento e 

erosão, comuns a este tipo de ocupação. Em geral, os lotes voltados para a rua são bem servidos de 

infraestrutura, porém os lotes de fundo, voltados para o córrego se encontram em situação 

extremamente precária, com sérios problemas de infraestrutura, salubridade e acesso. Considerando a 

manutenção de faixa não edificante de 15 metros nas margens dos cursos d’água – prevista na 

resolução do Conama nº 369 utilizada pela SEHDU para fins de regularização fundiária – os técnicos 

da Prefeitura estimaram em 40% o percentual de remoção para todos os assentamentos precários 

desta tipologia. 

Os assentamentos onde o curso d’água ainda corre aberto em seu leito natural apresentam as 

situações mais precárias, devido a incomodidade causada pelo lançamento direto de esgoto 

doméstico nos mesmos. Nos casos em que os próprios moradores realizaram a “canalização” dos 

córregos, observa-se alta incidência de eventos de inundação.  

As 13 favelas que foram classificadas nesta tipologia, se distribuem de maneira equilibrada 

nas duas regiões do município – sete na Região Sul e seis na Região Norte. A maioria delas ocupa 

áreas públicas (53,8%) e mistas (38,5%). A densidade média é de 126 domicílios por hectare, sendo 

que o assentamento mais denso é o AD1, com 193 domicílios por hectare, que será apresentado a 

seguir como exemplar típico desta categoria: 
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Quadro 6.7. Exemplo da Tipologia 2: Assentamento AD1 

Foto aérea– Imagem de satélite, 2010 Foto aérea– Restituição, 2010 

  

Levantamento dos setores de risco – IPT 2006 

 
 

Elaboração: Elaboração Demacamp, 2012. 
 

Tipologia 3: são assentamentos que ainda não estão totalmente urbanizados, apresentando 

carência de infraestrutura e serviços públicos, além de alta densidade de ocupação, que em média é 

de 156 domicílios por hectare. Neste sentido, devem ser consideradas no cálculo do déficit as 

remoções para desadensar áreas críticas melhorando os acessos e as condições de salubridade e 

habitabilidade, além das remoções necessárias para implantação de infraestrutura. 

Esse grupo é composto por 1 loteamento e 33 favelas que em sua maioria ocupam áreas 

públicas (50%) e mistas (36,1%). A distribuição dos assentamentos se dá de maneira equilibrada nas 

duas regiões do município – 18 na Região Norte e 16 na Região Sul. 

Aproximadamente a metade dos assentamentos apresenta fatores de risco de deslizamento e 

erosão, relacionados à ocupação irregular de encostas e terrenos com alta declividade. Outros que se 
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localizam nas áreas de planície, apresentam risco de inundação devido à sobrecarga na rede de 

drenagem. 

Como exemplo típico desta tipologia, será apresentado a seguir o assentamento N, que 

apresenta uma densidade altíssima (450 domicílios por hectare), além de carência de infraestrutura e 

situações de risco de deslizamento. 

 

Quadro 6.8. Exemplo da Tipologia 3: Assentamento N 

Foto aérea– Imagem de satélite, 2010 Foto aérea– Restituição, 2010 

 
 

Levantamento fotográfico – Google streetview 2011 

    

Levantamento dos setores de risco – IPT 2006 

  

Elaboração: Elaboração Demacamp, 2012. 
 

Tipologia 4: estes assentamentos já se encontram urbanizados e completamente inseridos na 

malha urbana, apesar de apresentarem necessidades pontuais de melhoria de infraestrutura e acesso. 

Mesmo apresentando situação mais favorável em relação às demais tipologias apresentadas, esses 
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assentamentos possuem uma densidade média alta, estimada em 134 domicílios por hectare. Esta é 

uma característica geral dos assentamentos precários de Osasco, sendo necessário prever um 

percentual de remoção para desadensamento que, segundo os técnicos da Prefeitura, varia de 0 a 5% 

dependendo da área. 

Os 44 assentamentos precários classificados nessa tipologia são distribuídos na Região Sul 

(23) e na Região Norte (21) de maneira relativamente equilibrada. A maioria das 41 favelas ocupa 

pequenas áreas públicas (65%) e mistas (25%), enquanto os 3 loteamentos encontram-se em área 

particular. As poucas ocorrências de baixo risco estão relacionadas a deslizamento e erosão, não 

havendo nenhum assentamento que apresente risco de inundação. 

O assentamento BM2 apresenta as características mais relevantes que devem ser observadas 

nessa tipologia, tais como a alta densidade, a necessidade de melhoria dos acessos e da infraestrutura 

para os lotes localizados no interior da quadra e o risco de deslizamento e erosão. 

 

Quadro 6.9. Exemplo da Tipologia 4: Assentamento BM2 

Foto aérea – Imagem de satélite, 2010 Foto aérea – Restituição, 2010 

  

Levantamento fotográfico – Google streetview 2011 
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Elaboração: Elaboração Demacamp, 2012. 
 

Tipologia 5: os 67assentamentos precários classificados nesta tipologia estão totalmente 

urbanizados e integrados à malha urbana, não necessitando de nenhuma obra de urbanização ou 

remoção. Neste caso, a única intervenção necessária se refere à regularização fundiária dos lotes – no 

caso das 29 favelas e 20 loteamentos irregulares – e das unidades habitacionais – e no caso dos 18 

conjuntos habitacionais irregulares. 

No caso de Osasco, o licenciamento ambiental foi municipalizado, habilitando o município a 

definir parâmetros urbanísticos e ambientais específicos, considerando as características da ocupação 

e da área ocupada. Este dispositivo tem favorecido e facilitado a regularização de áreas precárias 

ocupadas por famílias de baixa renda, através do Programa de Regularização8

                                                           
8O programa envolve ações em três níveis complementares de atuação, quais sejam: Físico-Habitacional – que consiste na 
implantação de projetos de urbanização e requalificação que proporcionem a melhoria das condições de habitabilidade dos 
assentamentos precários; Social – que abrange a participação popular e a articulação com os demais programas e políticas 
públicas locais de geração de trabalho e renda, cidadania e inclusão social; e Jurídico – que consiste na aplicação efetiva da 
legislação urbanística, em especialo Estatuto da Cidade (Lei Federal 10.257/2001), visando à garantia do direito de posse e 
propriedade da terra e moradia e o estabelecimento das famílias nas áreas ocupadas. 

da SEHDU. Muitos 

assentamentos classificados nesta tipologia já estão em processo de regularização ou fazem parte da 

lista de prioridade do referido programa. 

A seguir, serão apresentados os três tipos de assentamentos precários – favela, loteamento 

irregular e conjunto habitacional irregular – que caracterizam esta tipologia. 
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Quadro 6.10. Exemploda Tipologia 5: Assentamento AF (favela) 

Foto aérea– Imagem de satélite, 2010 Foto aérea– Restituição, 2010 

 
 

Levantamento fotográfico – Google streetview 2011 

  

  

Elaboração: Elaboração Demacamp, 2012. 
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Quadro 6.11. Exemplo da Tipologia 5: Assentamento Jardim Liberdade (loteamento irregular) 

Foto aérea– Imagem de satélite, 2010 Foto aérea– Restituição, 2010 

  

Levantamento fotográfico – Google streetview 2011 

  

Elaboração: Elaboração Demacamp, 2012. 
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Quadro 6.12. Exemplo da Tipologia 5: Assentamento Vila Nova (conjunto habitacional irregular) 

Foto aérea – Imagem de satélite, 2010 Foto aérea – Restituição, 2010 

  

Levantamento fotográfico do assentamento antes da intervenção– SEHDU 

  
Levantamento fotográfico atual – Google streetview 2011 

 

Elaboração: Elaboração Demacamp, 2012. 
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Tipologia 6: dos 32 assentamentos classificados nesta tipologia, 18 estão localizados na 

Região Sul e 14 na Região Norte. A remoção total dos assentamentos classificados nesta tipologia foi 

motivada pela ocorrência de pelo menos um dos fatores apresentados a seguir: alto grau de 

precariedade das moradias; ocupação irregular das APPs de córrego e de encosta e das rodovias; 

necessidade de abertura de viários estruturantes previstos como projeto do governo municipal; e 

impossibilidade técnica de realizar a implantação de infraestrutura básica. 

 No caso desta tipologia estes fatores chegam a níveis extremos, por isso optou-se pela 

remoção total das 30 favelas e dos 2 loteamentos irregulares, lembrando que o reassentamento das 

unidades deve ser feito, preferencialmente, nas suas proximidades. O único alojamento da lista de 

assentamentos precários do PLHIS também foi classificado nesta tipologia, visto que será extinto assim 

que as obras de reassentamento forem finalizadas. 
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Quadro 6.13. Exemplo da Tipologia 6: Assentamento AB 

Foto aérea– Imagem de satélite, 2010 Foto aérea– Restituição, 2010 

 
 

Levantamento fotográfico – Google streetview 2011 

 

Levantamento dos setores de risco – IPT 2006 

  

  

Elaboração: Elaboração Demacamp, 2012. 
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Quadro 6.14. Exemplo da Tipologia 6: Assentamento Açucará 

Foto aérea– Imagem de satélite, 2010 Foto aérea– Restituição, 2010 

  

Levantamento fotográfico – Google streetview 2011 

  

Levantamento dos setores de risco – IPT 2006 

 
 

 
 

Elaboração: Elaboração Demacamp, 2012. 
 

Os assentamentos precários se distribuem de maneira desigual entre as tipologias 

apresentadas acima. Observa-se a ocorrência de favelas em todas as seis tipologias, enquanto os 

loteamentos irregulares ocorrem em quatro delas (tipologias 3, 4, 5 e 6) e os conjuntos irregulares 

ocorrem em apenas uma das tipologias (tipologia 6).  
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A distribuição do número de domicílios em cada tipologia reflete as características 

apresentadas acima. Na Tipologia 1, caracterizada pelas grandes favelas muito adensadas, observa-

se uma média de 650 domicílios por assentamento. As favelas classificadas nas tipologias 2, 3 e 6 

apresentam em média de 180 domicílios por assentamento, enquanto as favelas classificadas nas 

tipologias 4 e 5, são núcleos menores, menos adensados e mais consolidados, que apresentam em 

média 80 domicílios por assentamento. Entre os loteamentos irregulares, que em geral são 

empreendimentos de médio e grande porte, observa-se uma elevada média de 250 domicílios por 

assentamento precário nas tipologias 3, 4, 5 e 6. Os conjuntos habitacionais irregulares classificados 

na Tipologia 5 possuem em média 320 domicílios.  

 

Tabela 6.5. Tipos de Assentamentos Precários classificados por Tipologia  
Tipologia Favela Loteamentos 

Irregulares 
Conjuntos 
Irregulares 

TOTAL 

assenta
mentos 

Nº 
domicílios 

assentam
entos 

Nº 
domicílios 

assentam
entos 

Nº 
domicílios 

assentam
entos 

Nº 
domicílios 

Tipologia 
1 

20 13.862 0 0 0 0 20 13.862 

Tipologia 
2 

13 2.222 0 0 0 0 13 2.222 

Tipologia 
3 

33 6.464 1 124 0 0 34 6.588 

Tipologia 
4 

41 3.228 3 55 0 0 44 3.283 

Tipologia 
5 

29 3.133 20 4.766 18 6.060 67 13.959 

Tipologia 
6 

30 4.794 2 293 0 0 32 5.087 

TOTAL 166 33.703  5.238  6.060 210 45.001 

 
Fonte: Elaboração Demacamp, 2012. 

 

Mesmo que a maior parte dos assentamentos precários tenha sido classificada na Tipologia 5 

(67assentamentos que representam 32% do total) – ou seja aqueles consolidados, que necessitam 

apenas de regularização fundiária – nota-se que a maioria dos assentamentos precários consolidáveis 

(111assentamentos que representam 52,8% do total) – classificados na Tipologia 1 (20 

assentamentos), na Tipologia 2 (13 assentamentos), na Tipologia 3 (34 assentamentos) e na Tipologia 

4 (44 assentamentos) – necessitam de intervenções urbanísticas. Os outros 32 assentamentos 

precários classificados na Tipologia 6 representam 15,2% do total. 
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A Região Norte, apresenta a maior concentração da Tipologia 1 (61%) na sub-bacia do Braço 

Morto, da Tipologia 2 (50%) na sub-bacia do Córrego Baronesa, da Tipologia 3 nas sub-bacias do 

Ribeirão Vermelho e do Braço Morto, das Tipologias 4(47%) e 5 (26%) na sub-bacia do Córrego Rico. 

Ao contrário do que ocorre na Região Norte, a Região Sul apresenta maior incidência de todas as 

tipologias concentrada na sub-bacia do Córrego Carapicuíba. No intuito de facilitar o entendimento 

desta distribuição no território, a tabela a seguir, apresenta o número de assentamentos precários em 

cada sub-bacias do município: 

 

Tabela 6.6. Assentamentos Precários por sub-bacia, segundo as Tipologias  

Região  Sub-bacia Tipologia 1 Tipologia 2 Tipologia 3 Tipologia 4 Tipologia 5 Tipologia 6 

N
or

te
 

Braço Morto 11 0 3 2 5 0 

Córrego Baronesa 2 3 2 2 1 5 

Córrego Bonança 3 2 2 3 4 0 
Córrego Castelo 

Branco 0 1 2 0 1 4 

Córrego Rico 1 0 0 10 7 1 

Córrego Vermelho 1 0 3 2 4 0 

Córrego dos Remédios 0 0 2 0 3 1 

Ribeirão Vermelho 0 0 4 2 2 3 

  Sub Total 18 6 18 21 27 14 

Su
l 

Córrego Bussocaba 0 2 2 0 1 4 

Córrego Carapicuíba 2 3 12 17 23 7 

Córrego Continental 0 0 0 0 0 1 

Córrego João Alves 0 0 1 4 3 3 

Córrego Quitaúna 0 0 0 0 0 1 

Córrego São Pedro 0 2 0 2 13 2 

Córrego Tijuco Preto 0 0 1 0 0 0 

  Sub Total 2 7 16 23 40 18 

  Total Município 

20 13 34 44 67 32 

10% 6% 16% 21% 32% 15% 
 
Fonte: Elaboração Demacamp, 2012. 

 

No mapa apresentado a seguir é possível identificar no território os assentamentos precários, 

classificados segundo as Tipologias descritas: 
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Figura 6.12. Assentamentos Precários, segundo Tipologia  

 
Fonte: Elaboração Demacamp, 2012. 
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6.5.3. Assentamentos precários e respectivo número de domicílios segundo tipo 

de intervenção 

 

Após a classificação dos assentamentos precários por tipologia e a partir da definição das 

intervenções necessárias para sua consolidação, foi possível estimar o número de domicílios que serão 

objeto de regularização fundiária, urbanização simples, urbanização complexa, remanejamento e 

reassentamento.Vale lembrar que, de acordo com os conceitos apresentados supra, pode haver a 

necessidade de promover o remanejamento ou reassentamento de domicílios em um assentamento 

consolidável para viabilizar a urbanização.  

Na tabela apresentada a seguir, é possível identificar que a maior parte dos assentamentos 

tem a necessidade de intervenções de urbanização, podendo ser complexa (66 assentamentos, 31% 

do total) ou simples (45 assentamentos, 21% do total). A necessidade de regularização fundiária em 

favelas, loteamentos e conjuntos irregulares representa 32% do universo (67 assentamentos) já a 

necessidade de remanejamento e reassentamento representam, respectivamente 3% (6 assentamentos) 

e 12% (26 assentamentos). 

Enquanto na Região Norte é maior o número de assentamentos que necessitam de 

urbanização simples ou complexa (63 assentamentos, 30% do total), na Região Sul a necessidade de 

regularização fundiária é de 19% (40 assentamentos) e a de urbanização simples ou complexa23% 

(48 assentamentos). 
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Tabela 6.7. Assentamento Precário por Tipo de Intervenção 

 

 
ASSENTAMENTOS
CONSOLIDADOS 

ASSENTAMENTOS  
CONSOLIDÁVEIS 

ASSENTAMENTOS
NÃO 

CONSOLIDÁVEIS  

Sub-bacia Regularização 
Urbanização 

simples 
Urbanização 

complexa 
Remanejamento Reassentamento total 

N
or

te
 

Braço Morto 5 2 14 0 1 21 

Córrego 
Baronesa 

1 2 7 1 4 15 

Córrego 
Bonança 

4 4 6 0 0 14 

Córrego 
Castelo Branco 

1 0 3 2 2 8 

Córrego Rico 7 10 1 0 1 19 

Córrego 
Vermelho 

4 2 4 0 0 10 

Córrego dos 
Remédios 

3 0 2 0 1 6 

Ribeirão 
Vermelho 

2 2 4 1 2 11 

  Sub Total 27 22 41 4 10 104 

    13% 10% 20% 2% 5%  

Su
l 

Córrego 
Bussocaba 

1 0 4 1 3 9 

Córrego 
Carapicuíba 

23 17 17 0 7 64 

Córrego 
Continental 

0 0 0 0 1 1 

Córrego João 
Alves 

3 4 1 0 3 11 

Córrego 
Quitaúna 

0 0 0 0 1 1 

Córrego São 
Pedro 

13 2 2 1 1 19 

Córrego Tijuco 
Preto 

0 0 1 0 0 1 

  Sub Total 40 23 25 2 16 106 

    19% 11% 12% 1% 8%  

  Total 
Município 

67 45 66 6 26 210 

32% 21% 31% 3% 12%  
 
Fonte: Elaboração Demacamp, 2012. 

 

A distribuição dos domicílios, segundo a perspectiva de consolidação e a estimativa das 

necessidades habitacionais nos assentamentos precários segue apresentada por sub-bacias.  

A maior parte dos domicílios da Região Norte necessita de urbanização complexa (33,2% dos 

domicílios da região), seguida de ações de regularização fundiária (30,2%), reassentamento (19,4%), 

remanejamento (11,1%) e urbanização simples (6,1%).O mesmo não ocorre na Região Sul, onde a 
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maior necessidade dos domicílios é por regularização fundiária (41,2%), seguida da necessidade por 

urbanização complexa (24,2%), reassentamento (19,3%), urbanização simples (11,8%), e 

remanejamento (3,5%). 

Na Região Norte a necessidade de regularização fundiária se concentra nas sub-bacias do 

Braço Morto e Córrego Rico, enquanto a sub-bacia do Córrego Bonança e Rico concentra os 

domicílios com necessidade de urbanização simples. A sub-bacia dos córregos Braço Morto e 

Bonança concentram assentamentos que necessitam de urbanização complexa, a sub-bacia do Braço 

Morto possui o maior número de remanejamentos e por fim a sub-bacia do Córrego Baronesa 

apresenta o maior número de reassentamentos. Na Região Sul, há uma concentração de domicílios 

na sub-bacia do Córrego Carapicuíba para todos os tipos de intervenção. 

A tabela as seguir, apresenta a distribuição regional e por sub-bacia dos domicílios, segundo 

as intervenções previstas: 
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Tabela 6.8. Domicílios em assentamentos precários, por sub-bacia, segundo perspectiva de consolidação e necessidades habitacionais estimadas  

Região Sub-bacia 

CONSOLIDADOS CONSOLIDÁVEIS NÃO CONSOLIDÁVEIS 

TOTAL 
Regularização Urbanização 

simples 
Urbanização 

complexa 
Remanejamento Reassentamento 

para obras de 
urbanização 

da totalidade do 
assentamento 

para obras de 
urbanização 

da totalidade do 
assentamento 

N
or

te
 

Braço Morto 2.305 33 2.820 1.572 0 1.181 0 7.911 

Córrego Baronesa 656 45 793 62 329 261 1.351 3.497 

Córrego Bonança 818 780 2.568 6 0 1.034 0 5.206 

Córrego Castelo Branco 300 0 415 0 844 80 293 1.932 

Córrego Rico 2.104 622 26 9 0 123 23 2.907 

Córrego Vermelho 1.139 163 1.386 336 0 76 0 3.100 

Córrego dos Remédios 1.214 0 882 0 0 510 26 2.632 

Ribeirão Vermelho 82 62 560 0 15 208 362 1.289 
  Sub Total 8.618 1.705 9.450 1.985 1.188 3.473 2.055 28.474 

 

3.173 5.528 
 

Su
l 

Córrego Bussocaba 58 0 302 5 87 155 165 772 

Córrego Carapicuíba 5.041 1.580 3.142 342 0 1.241 634 11.980 

Córrego Continental 0 0 0 0 0 0 20 20 

Córrego João Alves 460 162 283 1 0 36 693 1.635 

Córrego Quitaúna 0 0 0 0 0 0 97 97 

Córrego São Pedro 1.250 216 169 7 122 113 26 1.903 

Córrego Tijuco Preto 0 0 108 0 0 12 0 120 
  Sub Total 6.809 1.958 4.004 355 209 1.557 1.635 16.527 

 
564 3.192  

  Total Município 15.427 3.663 13.454 2.340 1.397  5.030 3.690 45.001 
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3.737 8.720 

34,3% 8,1% 29,9% 
  

8,3% 
  

19,4%   

 

Fonte: Elaboração Demacamp, 2012. 
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A partir destes dados, é possível concluir que a principal ação para enfrentar as 

necessidades habitacionais em Osasco é a urbanização dos assentamentos precários, uma 

vez que 38% dos domicílios presentes nestes locais carece de algum tipo de intervenção 

urbanística.Entre estas ações, 29,9% dos domicílios serão objeto de urbanização complexa 

e 8,1% de urbanização simples.27,7% dos domicílios localizados em assentamentos 

precários devem ser removidos, sendo que 8,3% deles serão tratadas a partir do 

remanejamento, ou seja, com a implantação no mesmo assentamento de origem, e 19,4% 

dos domicílios em assentamentos precários serão reassentados, ou seja, deverão ser 

substituídos por novas unidades localizadas em áreas fora do assentamento de origem. 

Assim, os dois programas da SEHDU voltados para a urbanização de 

assentamentos precários – Programa de Urbanização Gradual e o Programa de 

Urbanização de Favelas – têm a missão de beneficiar um total de 17.117 domicílios. 

Lembrando que a urbanização destes assentamentos deve ser apoiada pelo Programa de 

Provisão Habitacional para atendimento da demanda de reassentamento e remanejamento, 

para a qual são esperadas 12.457 novas moradias. Além disso, a demanda para o 

Programa de Regularização Fundiária é estimada em 15.427 domicílios.  

A SEHDU vem atuando de maneira sistemática no enfrentamento do déficit 

habitacional do município com várias ações em andamento, implementadas através dos 

referidos programas, conforme já apresentado no Capítulo 4. Os componentes necessários 

para enfrentar esta demanda serão discutidos no capítulo seguinte, no qual os custos de 

urbanização e de provisão habitacional serão apresentados. 

 

Como comentado anteriormente, a análise dos assentamentos precários por sub-

bacias hidrográficas é fundamental para a definição das diretrizes de intervenção para cada 

assentamento, visto que a partir dela será possível buscar alternativas para conciliar a 

urbanização dos assentamentos com a dinâmica hidrológica de cada bacia.  A delimitação 

da sub-bacia hidrográfica como área de intervenção estabelece uma integração entre o 

urbanismo, inerente à regularização, e o sistema de saneamento ambiental. As ações de 
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compensação ambiental, contíguas ou não ao assentamento, mas na mesma bacia são 

eficazes modos de implementar a regularização (BUENO e FREITAS, 2008). 
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7. NECESSIDADES HABITACIONAIS 

 

7.1. Conceito de Necessidades Habitacionais 

O conceito de necessidades habitacionais no Brasil vem sendo elaborado de 

maneira mais sistemática e aprofundado desde o começo da década de 1990, através de 

metodologia desenvolvida pela Fundação João Pinheiro (FJP), sob coordenação do 

Governo Federal. Atualmente, nos estudos estatísticos em nível federal, o conceito das 

necessidades habitacionais engloba três aspectos metodológicos, quais sejam o déficit 

habitacional, a inadequação de moradias e a demanda futura por moradia. Esses três 

aspectos das necessidades habitacionais podem assim ser caracterizados: 

 

A metodologia de cálculo das necessidades habitacionais, desenvolvida e 

aprimorada pela Fundação João Pinheiro, englobando o déficit 

habitacional, que demanda incremento e reposição do estoque de 

moradias, e o conjunto de domicílios em situações inadequadas, que 

demanda ações de melhorias do ponto de vista urbanístico e da 

regularização fundiária sem precisar produzir unidades novas, significa 

uma mudança da base conceitual sobre como enfrentar o problema da 

habitação de interesse social. (...) Complementando a análise, tem-se 

ainda a demanda demográfica, que dimensiona as moradias a serem 

acrescentadas ao estoque habitacional a fim de acomodar o crescimento 

populacional projetado em determinado período. Essa estimativa das 

necessidades de incremento do estoque de moradias, não considera o 

déficit habitacional acumulado nem a inadequação de parcela do 

estoque existente. (CARDOSO e ARAÚJO, 2009: 87; grifo nosso). 

 

O déficit habitacional engloba tanto os domicílios que devem ser repostos, ou seja, 

aqueles sem condições de habitabilidade pela precariedade da construção ou pelo 

desgaste da estrutura física, quanto os domicílios que precisam ser incrementados ao 
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estoque, ou seja, aqueles com coabitação familiar ou local de moradia destinada para fins 

não residenciais. 

 

O déficit habitacional por reposição de estoque é composto pelas seguintes 

variáveis: 

Domicílios rústicos: “não apresentam paredes de alvenaria ou madeira 

aparelhada, o que resulta em desconforto para seus moradores e risco 

de contaminação por doenças e devem, portanto, ser repostos”. 

Depreciação dos domicílios: “está relacionada ao pressuposto de que há 

um limite para a vida útil de um imóvel. Para o cálculo desse 

componente do déficit tomou-se inicialmente 50 anos de construção 

como o limite para a necessidade de reposição do estoque. Em seguida, 

aplicou-se um percentual sobre o montante de imóveis residenciais 

construídos até 1950, devido às suposições de que parcela desconhecida 

desse estoque possa ter sido alvo de manutenção e reformas, mantendo 

assim suas condições de uso, e que outra parcela tenha assumido usos 

não-residenciais ou sido substituídas por novas edificações”(FJP, 2004: 

07). 

 

O déficit habitacional por incremento do estoque é composto pelas seguintes 

variáveis: 

Domicílios improvisados: “engloba todos os locais destinados a fins não-

residenciais que sirvam de moradia, o que indica claramente a carência 

de novas unidades domiciliares”. 

Coabitação familiar 9

                                                           
9Mudanças recentes na metodologia de cálculo do déficit tem incorporado questões sobre os motivos da 
convivência familiar para caracterizá-la ou não como demanda para uma nova unidade habitacional. 

: “compreende a soma das famílias conviventes 

secundárias que vivem junto a outra família em um mesmo domicílio e 

das que vivem em cômodos cedidos ou alugados. As famílias conviventes 

secundárias são constituídas por, no mínimo, duas pessoas ligadas por 

laço de parentesco, dependência doméstica ou normas de convivência e 
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que residem em um mesmo domicílio com outra família, denominada 

principal. O responsável pela família principal é também o responsável 

pelo domicílio. As famílias residentes em cômodos – cedidos ou alugados 

– foram incluídas no déficit habitacional porque esse tipo de moradia 

mascara situação real de coabitação em domicílios formalmente 

distintos”. 

Ônus excessivo com aluguel: “corresponde ao número de famílias 

urbanas, com renda familiar de até três salários mínimos, que moram em 

casa ou apartamento (domicílios urbanos duráveis) e que despendem 

mais de 30% de sua renda com aluguel”. (FJP, 2004: 07 e 08) 

 

A inadequação de domicílios refere-se àqueles domicílios que não têm condição de 

habitabilidade para seus ocupantes, o que não implica na necessidade de construção de 

novas moradias. Devido às especificidades da metodologia de cálculo, somente é possível 

a estimativa da inadequação de moradias para a área urbana. Diferentemente dos 

componentes do déficit habitacional, não é possível somar os componentes da 

inadequação, pois não são mutuamente exclusivos. 

Os componentes da inadequação de moradias são os seguintes: 

Domicílios com carência de infra-estrutura: “todos aqueles que não 

dispunham de ao menos um dos seguintes serviços básicos: iluminação 

elétrica, rede geral de abastecimento de água com canalização interna, 

rede geral de esgotamento sanitário ou fossa séptica e coleta de lixo”. 

Adensamento excessivo: “ocorre quando o domicílio apresenta um 

número médio de moradores superior a três por dormitório. O número 

de dormitórios corresponde ao total de cômodos que, em caráter 

permanente, serviam de dormitório para os moradores do domicílio. 

Incluem-se aí os que assim são utilizados em função de inexistir 

acomodação adequada a essa finalidade. Para o cálculo do indicador 

foram considerados somente os membros da família principal, uma vez 

que as famílias secundárias foram incorporadas ao déficit habitacional”. 
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Inadequação fundiária: “refere-se aos casos em que pelo menos um dos 

moradores do domicílio tem a propriedade da moradia, mas não possui 

total ou parcialmente, o terreno ou a fração ideal de terreno (no caso de 

apartamento) em que aquela se localiza”. 

Inexistência de unidade sanitária domiciliar exclusiva: “define o domicílio 

que não dispunha de banheiro ou sanitário de uso exclusivo do 

domicílio” (FJP, 2004: 08). 

 

Para o cálculo do déficit habitacional nos municípios, a fonte de dados estatísticos 

disponível mais utilizada são os Censos Demográficos do IBGE, aplicados a cada dez anos. 

Apesar da divulgação dos resultados preliminares do Censo Demográfico de 2010, a FJP 

ainda não disponibilizou os dados específicos para o cálculo do déficit habitacional por 

município. Neste sentido, será feita uma atualização dos dados de 2000, com base no 

crescimento populacional apontado pelo Censo de 2010 para o município Osasco.  

Para utilização dos dados disponíveis no Censo 2000, a metodologia utilizada pela 

FJP verificou algumas limitações estatísticas, que foram superadas para o cálculo do déficit 

habitacional e da inadequação para o nível municipal. Assim, para o nível municipal, a FJP 

calcula o que denominou como déficit habitacional básico, dado que alguns componentes 

do déficit e da inadequação não foram passíveis de cálculo. O quadro abaixo resume os 

componentes do déficit e da inadequação que estão disponíveis para o Brasil, Unidades da 

Federação, Municípios e Microrregiões: 
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Quadro 7.1. Comparação entre a metodologia de cálculo do déficit e da inadequação dos 

domicílios para as unidades da federação e municípios 

Brasil e Unidades da Federação Municípios e Microrregiões 

Déficit Habitacional 
• Componentes: 
⇒ Reposição do estoque 
      − Domicílios rústicos 
      − Depreciação 
⇒ Incremento do estoque 
      − Domicílios improvisados 
      − Coabitação familiar 
      − Famílias conviventes secundárias 
      − Cômodos alugados e cedidos 
         (coabitação disfarçada) 
      − Ônus excessivo com aluguel 

• Componentes: 
⇒ Reposição do estoque 
      − Domicílios rústicos (estimativa) 
 
⇒ Incremento do estoque 
      − Domicílios improvisados 
      − Coabitação familiar 
      − Famílias conviventes secundárias 
      − Cômodos próprios, alugados e cedidos 

(coabitação disfarçada) 

• Apenas o componente Depreciação não pode 
ser calculado por faixas de renda 

• Somente o componente Incremento do estoque 
pode ser calculado por faixas de renda 

• Cálculo para áreas: 
− urbana 
− rural 

• Cálculo para áreas: 
− urbana 
− aglomerado rural de extensão urbana 
− restante da área rural 

Inadequação dos Domicílios 
• Componentes: 
− Densidade excessiva de moradores por 
dormitório 
− Carência de serviços de infra-estrutura 
(energia elétrica, abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, coleta de lixo) 
− Inadequação fundiária urbana 
− Inadequação em função da depreciação 
− Inexistência de unidade sanitária domiciliar 
exclusiva  
(antiga unidade sanitária domiciliar interna) 

• Componentes: 
− Densidade excessiva de moradores por 
dormitório 
− Carência de serviços de infra-estrutura 
(energia elétrica, abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, coleta de lixo) 
− Inadequação fundiária urbana 
− Inexistência de unidade sanitária domiciliar 
exclusiva  
(antiga unidade sanitária domiciliar interna) 

• Apenas o componente Inadequação em função 
da depreciação não pôde ser calculado por faixas 
de renda 

• Todos os componentes calculados por faixas de 
renda 

• Cálculo para área: 
− urbana 

• Cálculo para área: 
− urbana 
− aglomerado rural de extensão urbana 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI), 2005. 
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7.2. Déficit Habitacional em Osasco 

 
7.2.1. Déficit Habitacional Quantitativo 
 
Para o cálculo do déficit habitacional de Osasco, são necessários alguns ajustes 

metodológicos devido às limitações dos dados disponíveis para os assentamentos precários 

nos municípios. Como abordado no capítulo sobre as precariedades habitacionais, o 

Censo Demográfico do IBGE apresenta limitações nas informações sobre os aglomerados 

subnormais para serem utilizadas como quantificação dos assentamentos precários.  

Assim, a pesquisa qualitativa feita para o PLHIS de Osasco analisou mais 

detalhadamente os assentamentos precários e chegou a números mais precisos sobre a 

quantificação do déficit habitacional (quantitativo) e da inadequação habitacional (déficit 

qualitativo) dentro desses assentamentos. A questão posta é ajustar metodologicamente 

esses dados com o déficit habitacional fora dos assentamentos precários. Para tanto, 

adotamos a seguinte metodologia: 

1) Para o universo dentro dos assentamentos precários, adotamos os dados da 

pesquisa realizada para o Plano Local de Habitação (conforme seção 

Precariedade Habitacional em Osasco); 

2) Para o universo fora dos assentamentos precários, adotamos a seguinte 

metodologia: 

a) Utilização dos dados do Déficit Habitacional Básico da Fundação João 

Pinheiro, com base nos dados do Censo Demográfico 2000; 

b) Atualização dos dados da FJP para o ano de 2010, a partir da taxa de 

crescimento dos domicílios dos Censos Demográficos 2000 e 2010; 

c) Subtração do número do déficit habitacional dentro dos assentamentos 

precários encontrado na pesquisa de campo realizada para o PLHIS Osasco,dos 

dados da FJP. 

Conforme se apresentou no item Precariedade Habitacional, a pesquisa de campo 

realizada para o PLHIS chegou a um volume de déficit habitacional em assentamentos 

precários de 12.457 domicílios, os quais serão adotados para esse universo: 
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Tabela 7.1. Levantamento – Assentamentos Precários, Osasco (2012) 

Domicílios em Assentamentos Precários 45.001 domicílios 

Déficit habitacional em Assentamentos Precários 12.457 domicílios 

Fonte: Elaboração DEMACAMP, 2012. 

Os dados do Déficit Habitacional Básico 2000 apresentam os seguintes valores 

para o município de Osasco: 

Tabela 7.2. Déficit Habitacional Básico 2000 – Dentro e Fora de Assentamentos Precários 

COMPONENTES DO DÉFICIT HABITACIONAL DÉFICIT TOTAL 

DOMICÍLIOS IMPROVISADOS  269 

FAMÍLIAS CONVIVENTES  8.754 

CÔMODOS  3.310 

DOMICÍLIOS RÚSTICOS  1.444 

FAMÍLIA COM RENDA ATÉ 3 S.M. QUE PAGAM ALUGUEL  8.341 

TOTAL  22.118 

Fonte: Fundação João Pinheiro (2004). 

 

Para atualização do número total do déficit habitacional no ano de 2010, aplicou-

se a taxa de crescimento dos domicílios observada entre os Censos Demográficos de 2000 

e 2010, que foi de 11,54%. Portanto, temos uma estimativa de 24.671 domicílios 

considerados déficit para todo o território do município (dentro e fora de assentamentos 

precários): 

 

Tabela 7.3. Projeção do Déficit Habitacional Básico 2000, Osasco – 2010 

Déficit Habitacional 2000 22.118 

Taxa de Crescimento dos Domicílios 2000-2010 11,54% 

Estimativa do Déficit Habitacional 2010 24.671 

Fonte: Elaboração DEMACAMP, 2012. 
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Para estimar o déficit habitacional fora dos assentamentos precários, subtraiu-se o 

número total daquele encontrado na pesquisa feita para o PLHIS, resultando na 

consolidação do déficit habitacional para o município de Osasco: 

 

Tabela 7.4. Déficit Habitacional Consolidado, Osasco - 2010 

Déficit Total Déficit Em Assentamentos 
Precários 

Déficit Fora De Assentamentos 
Precários 

24.671 12.457 12.214 

Fonte: Elaboração DEMACAMP, 2011. 

 
 
7.2.2. Inadequação Habitacional 
 

Os dados da inadequação habitacional para Osasco em 2000, segundo dados da 

Fundação João Pinheiro, apresentam os seguintes valores: 

 

Tabela 7.5.  Inadequação Habitacional 2000 

Componentes Da Inadequação 
Habitacional Total 

Dentro De Aglomerados 
Subnormais 

Fora De 
Aglomerados 
Subnormais 

Inadequação Fundiária 18.222 12.393 5.829 

Adensamento Excessivo 25.897 7.698 18.199 

Domicílio Sem Banheiro 3.741 958 2.783 

Carência De Infra-Estrutura 26.635 13.186 13.449 
Fonte: Fundação João Pinheiro (2004). 

 

Dados mais precisos sobre a inadequação habitacional (déficit qualitativo) em 

assentamentos precários foram levantados a partir de pesquisa de campo, conforme 

detalhado no capítulo Precariedade Habitacional. Esses dados serão aqueles a serem 

adotados para o universo dos assentamentos precários, em detrimento dos dados 

apontados acima. 
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7.3. Demanda Demográfica Futura por Moradias 
 

Os dados da demanda futura por moradias apresentam a projeção do total de 

domicílios que irão se formar no município em determinado período. Esse montante 

apresenta o desafio de atendimento adequado com produtos habitacionais, de modo a que 

não se tornem novas necessidades habitacionais (déficit ou inadequação). 

 

O estudo “Demanda Futura por Moradias”, elaborado pelo CEDEPLAR-UFMG e 

sob contratação da Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, com o 

objetivo de subsidiar a elaboração do Plano Nacional de Habitação – PlanHab, traz dados 

sobre a projeção do número de domicílios para a escala municipal até o ano de 2023.  

 

As projeções do CEDEPLAR-UFMG concebem a demanda futura por moradia como 

a quantidade de unidades residenciais que deverão atender todas as famílias que formarão 

um novo domicílio no futuro. Trata-se de um estudo de caráter demográfico, baseando-se, 

portanto, em tendências de projeção populacional e de modelos demográficos. Como 

coloca o próprio estudo,  

 

“...a demanda demográfica acompanha normas sociais de organização 

familiar, casamentos, idade de saída da casa dos pais e o próprio 

crescimento da população. A demanda, então, é demográfica porque o 

pressuposto da necessidade é baseado em evento demográfico e o 

montante é estimado por meio de projeção populacional e modelo 

demográfico (OLIVEIRA, GIVISIEZ e RIOS-NETO, 2009: 15)”. 

 

Portanto, deve-se frisar que se trata de um estudo com caráter demográfico, que 

não projeta mudanças de caráter econômico, como o impacto de grandes projetos e 

mudanças na economia regional, que podem transformar o fluxo migratório do município e 

alterar a dinâmica demográfica local. Como visto no capítulo 1, diversos vetores de 

transformação econômica estão previstos para impactar a região, devendo ser 

considerados no planejamento da política habitacional do município. Essa dimensão deve 
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sempre estar presente quando analisados os dados sobre a demanda futura por moradias 

aqui apresentada, que reflete tendências de caráter demográfico.  

 

Também se deve destacar que o estudo do CEDEPLAR-UFMG trata especificamente 

da projeção dos domicílios e não da população, como comumente se verifica nos estudos 

sobre projeção demográfica. Particularmente para a área habitacional, esse estudo abre 

uma perspectiva de abordagem para além dos indivíduos (projeção populacional), tratando 

da projeção da formação e dissolução de domicílios, considerando, por exemplo, 

categorias de tamanho de domicílio, que deverão ser atendidos com soluções 

habitacionais. De acordo com os objetivos de identificação das principais necessidades 

habitacionais do município, para o planejamento da demanda por terra urbanizada e 

custos de atendimento habitacional, consideramos que esses dados, com as devidas 

ressalvas, poderão ser adotados pelo PLHIS. 

 

Para Osasco, a projeção do CEDEPLAR-UFMG sobre o total de domicílios entre os 

anos de 2010 e 2023 traz os seguintes valores: 

 

Tabela 7.6.  Projeção do total de domicílios, Osasco (2010-2023) 

Ano Estoque de domicílios 

2010 228.625 

2011 232.211 

2012 235.391 

2013 238.284 

2014 241.012 

2015 243.703 

2016 246.482 

2017 249.460 

2018 252.742 

2019 256.397 

2020 260.358 

2021 264.524 

2022 268.788 

2023 273.045 

Fonte: OLIVEIRA, GIVISIEZ e RIOS-NETO (2009). 
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Observamos que o dado do CEDEPLAR-UFMG apresenta uma diferença de 

aproximadamente 10% em relação aos dados divulgados pelo IBGE no Censo 2010: os 

dados dos domicílios particulares permanentes mostram um número de 201.894, em 

escala um pouco menor do que apresentado pela projeção do CEDEPLAR-UFMG, de 

228.625domicílios. 

 

Para os objetivos do Plano Local de Habitação, interessa abordar o fluxo de 

formação de domicílios, que traz a quantidade de domicílios que irão se formar por ano e 

que deverão ser atendidos adequadamente para que não se tornem uma necessidade 

habitacional. No período de projeção do Plano de Habitação (2010-2023), a demanda 

por moradia totalizada é de 44.420 domicílios. A tabela abaixo apresenta o fluxo de 

formação de domicílios entre os anos de 2010 e 2023 em Osasco: 

 

Tabela 7.7. Fluxo de formação de domicílios, Osasco (2011-2023) 

Ano Domicílios 

2011 3.586 

2012 3.180 

2013 2.894 

2014 2.728 

2015 2.690 

2016 2.779 

2017 2.978 

2018 3.282 

2019 3.655 

2020 3.961 

2021 4.165 

2022 4.264 

2023 4.257 

Total 44.420 

Fonte: OLIVEIRA, GIVISIEZ e RIOS-NETO (2009). 

 

Os dados apresentados até aqui se referem aos domicílios de todas as faixas de 

renda. Para os objetivos do PLHIS, deverão ser priorizadas as famílias de menor renda, que 
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demandam a utilização de recursos públicos para ter acesso a uma solução habitacional. 

O estudo do CEDEPLAR não faz uma projeção detalhada para todas as faixas de renda10; 

então, serão adotados os dados do Censo 2010 para a distribuição das faixas de renda, 

conforme segue a tabela abaixo: 

 

Tabela 7.8. Projeção da demanda futura por moradia, por faixa de renda (2011-2023) 

Faixas de renda Distribuição (Censo 2010) Domicílios (2011-2023) 

sem rendimento 5,10% 2.264 
0 a 2 s.m. 26,44% 11.746 
2 a 3 15,61% 6.936 
demanda prioritária 0 a 3s.m 47,15% 20.945 
3 a 5 22,13% 9.830 
5 a 10 20,51% 9.108 
mais de 10 10,21% 4.537 
 100,00% 44.420 

Fonte: Censo Demográfico 2010 e OLIVEIRA, GIVISIEZ e RIOS-NETO (2009). 

 

Portanto, para Osasco teremos uma demanda por moradias, prioritária para 

atendimento pelo poder público (0 a 3s.m.), projetada para o período entre 2010 e 2023, 

de 20.945 domicílios. 

 

7.4. Resumo das Necessidades Habitacionais de Osasco 
 

A análise das necessidades habitacionais de Osasco consolidou os números sobre 

as principais questões habitacionais do município, os quais balizarão as seguintes 

estimativas: necessidade de terra urbanizada e custos de atendimento habitacional. Esses 

cálculos permitirão orientar a definição das metas financeiras e de atendimento do PLHIS, 

que serão desenvolvidas na terceira etapa de elaboração do Plano. Evidentemente que esse 

levantamento se trata somente de uma análise quantitativa, não devendo ser esquecidas as 

análises qualitativas já empreendidas pelo PLHIS. O déficit quanto à inadequação fora dos 

                                                           
10 O censo 2010 faz uma estratificação entre 0, de 0 - ½ sm, de ½  -1 s.m., 1-2 s.m., 2-5s.m. de 5 – 10 s.m., 
10 – 20 s.m. e mais  de 20 s.m. 
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assentamentos precários não foi apurado, por se entender que o mesmo deve ser atendido 

por programas de infraestrutura urbana que não são objeto do PLHIS.  

 
 

 

Tabela 7.9. Resumo das Necessidades Habitacionais de Osasco (2012-2023) 

 Domicílios Total 

Déficit Habitacional 
(quantitativo) 
2010 

Em assentamentos precários (levantamento 
próprio) 

12.457 

Fora de assentamentos precários  
(Fundação João Pinheiro) 

12.214 

TOTAL – Déficit Habitacional (Quantitativo) 24.671 

Inadequação Habitacional (qualitativo) 
2010 

Em assentamentos precários (levantamento 
próprio) 

32.666 

TOTAL – Inadequação Habitacional (Qualitativo) 32.666 

Demanda Demográfica Prioritária 
(2011-2023) 

0 a 2 s.m. 14.010 

2 a 3s.m. 6.936 

TOTAL - 0 a 5 s.m. 
(CEDEPLAR/UFMG/MCIDADES) 

20.945 

Fonte: elaboração DEMACAMP, 2012. 
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8. ATENDIMENTO E CUSTOS DAS NECESSIDADES 

HABITACIONAIS 
 

Nos capítulos anteriores, foram apresentadas as necessidades habitacionais do 

município de Osasco, com destaque para aquelas verificadas nos assentamentos precários. 

Neste capítulo, serão propostas formas de atendimento e dimensionamento do volume de 

terras e recursos necessários para enfrentar o déficit habitacional para a demanda 

prioritária de famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos. 

Os dois componentes principais abordados nos capítulos anteriores se referem ao 

levantamento e caracterização da demanda por novas moradias, que compõem o déficit 

quantitativo, e da demanda por urbanização e regularização fundiária dos assentamentos 

precários, que representam o déficit qualitativo municipal. 

Nestes capítulos, serão apresentadas as formas de atendimento propostas para 

cada um destes componentes do déficit habitacional, conforme segue. 

 

8.1. Atendimento da Demanda por Novas Moradias  

 

O capítulo anterior demonstrou que o déficit quantitativo acumulado no município é 

de 24.671 domicílios. Por sua vez, na demanda habitacional futura, considerando-se a 

camada de população cujo rendimento familiar encontra-se na faixa que vai de 0 a 3 

salários mínimos, representa 20.945novas moradias. O total de novas moradias para 

atender ao déficit atual e esperado até o ano de 2023 é de 45.616 unidades habitacionais. 

 

A produção de novas unidades habitacionais pressupõe a necessidade de recursos 

financeiros, seja para aquisição de terra urbanizada para receber novas construções, seja 

para remunerar os custos do empreendimento. No entanto, o dimensionamento da 

superfície de terra necessária para atender a uma demanda previamente conhecida 

depende dos padrões urbanos e tipos de soluções habitacionais a serem oferecidos. Em 

outras palavras, o tipo de empreendimento habitacional a ser produzido, por exemplo, casa 

isolada, casa em renque (geminada), edifícios sem elevador, edifícios com elevador, 
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implica um nível de adensamento construtivo e populacional resultante. Quanto maior o 

nível de adensamento obtido por um determinado tipo habitacional, menor a necessidade 

de terra urbanizada para produzi-lo. Do mesmo modo, quanto menor o grau de 

adensamento, maior será a necessidade de terrenos vagos para abrigar a demanda de 

unidades habitacionais. 

 

Produzir empreendimentos habitacionais é mais do que a mera provisão de 

moradia: é produzir cidade. A escolha do tipo habitacional, portanto, deve partir de uma 

análise crítica de dois elementos fundamentais: as características da demanda e a seleção 

de terrenos aptos para HIS. Ambos são determinantes quanto à localização e quantidade 

dos terrenos a serem utilizados para fins de moradia social. 

 

Embora as necessidades básicas com relação à moradia não sejam muito diferentes 

entre as famílias que compõem o déficit, estas tampouco podem ser consideradas 

homogêneas. A demanda de famílias removidas de assentamentos precários, 

principalmente aqueles situados em bairros consolidados, aceita mais facilmente a idéia da 

remoção se a contrapartida for uma unidade habitacional localizada no entorno ou 

imediações.  

 

Outro grupo com características específicas são os moradores de cortiços em áreas 

centrais, que consideram importante o acesso a uma unidade habitacional localizada em 

áreas próximas aos seus locais de geração de renda. De acordo com a experiência em 

outras cidades brasileiras, como São Paulo, os moradores de cortiços preferem viver em 

unidades habitacionais menores e verticalizadas, localizadas em bairros centrais, a casas 

maiores em bairros periféricos, que os obrigaria a arcar com custos de transporte diário 

para seu local de trabalho ou, em muitos casos, inviabiliza o desenvolvimento de suas 

atividades econômicas. Idosos também compõem um grupo que tende a ter interesse em 

um imóvel central e de menor área útil.  

 

Finalmente, famílias maiores podem estar dispostas a viverem em bairros mais 

afastados desde que possam assim acessar lotes maiores que permitam a edificação de um 
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tipo habitacional com 3 dormitórios, conforme a CDHU vem oferecendo em alguns 

empreendimentos. Estes exemplos demonstram a necessidade de, tanto quanto possível, 

produzir diferentes tipos habitacionais de acordo com as variadas necessidades 

habitacionais verificadas. Este mecanismo visa não apenas atender de maneira satisfatória 

as famílias mas também produzir uma paisagem urbana com maior diversidade e melhor 

qualidade ambiental e urbanística. Este aspecto será abordado com maior profundidade a 

seguir. 

 

8.1.1. Localização de Terras Aptas para HIS 
 

Um dos elementos fundamentais para a produção de HIS é a disponibilidade de 

terra urbana que esteja apta para receber estes empreendimentos, conforme as 

necessidades do município.Por “terras aptas”, entende-se os terrenos bem localizados na 

cidade e com boa acessibilidade, em locais onde a infraestrutura urbana é compatível com 

o adensamento que será provocado por novos empreendimentos habitacionais e haja 

suficientes equipamentos públicos para servir à população moradora. 

 

Por outro lado, a magnitude do problema habitacional das famílias de baixa renda 

na cidade, conforme mencionado no capítulo anterior, exige planejamento da distribuição 

destas unidades no território, evitando aprofundar problemas já existentes, tais como a 

segregação sócio-espacial e o adensamento excessivo de áreas ambientalmente frágeis e 

com infraestrutura precária. 

Por esta razão, uma diretriz deste plano é sugerir e indicar áreas vazias que possam 

receber moradias, equilibrando sua distribuição em todo o município, priorizando, 

sobretudo, as áreas mais consolidadas e com melhor condição de acessibilidade e 

infraestrutura urbana. 

O método utilizado para a quantificação das necessidades de terrenos para HIS, 

considerando as necessidades presentes e futuras, partiu do estabelecimento de uma fração 

ideal de terreno exigida por cada moradia, a partir do estudo das tipologias dos projetos 

executados e em andamento, apresentando-se na forma de casas sobrepostas ou 
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apartamentos e da distribuição de diferentes tipos de EHIS no território, conforme as 

características da demanda.  

 

Assim como o déficit habitacional se distribui de forma heterogênea nas diferentes 

regiões da cidade, também as áreas para novas moradias deverão se distribuir 

proporcionalmente a demanda identificada. 

O levantamento realizado durante a elaboração do PLHIS identificou terrenos vazios 

e, a partir da quantificação das necessidades habitacionais em cada sub-bacia, apontada 

na tabela 8.1, foi possível indicar a localização e a quantidade de terra necessária para HIS 

distribuída em todo o território municipal. Para este levantamento, considerou-se a 

necessidade de provisão habitacional para os domicílios indicados para remoção, uma vez 

que os domicílios indicados para remanejamento, apesar de integrarem a totalidade do 

déficit habitacional, podem ser implantados no próprio assentamento, conforme já 

abordado no capítulo 6. 

Utilizando como referência a cota bruta de 55m2de terreno por unidade 

habitacional teríamos como demanda de terra para o atendimento do déficit dentro dos 

assentamentos a área de 479.545,00m² a serem distribuídos nas seguintes proporções 

entre as sub-bacias: 

 

Tabela 8.1. Demanda de Terra para o atendimento do Déficit dentro dos Assentamentos 

(reassentamentos) por Sub-bacia 

Região Sub-bacia reassentamentos 
área necessária (cota 

55m²) 

N
or

te
 

Braço Morto 1.181 64.955 

Córrego Baronesa 1.612 88.660 

Córrego Bonança 1.034 56.870 

Córrego Castelo Branco 373 20.515 

Córrego dos Remédios 146 8.030 

Córrego Rico 76 4.180 

Córrego Vermelho 536 29.480 

Ribeirão Vermelho 570 31.350 

Sub Total 5.528 304.040 

Su
l Córrego Bussocaba 320 17.600 
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Córrego Carapicuíba 1.875 103.125 

Córrego Continental 20 1.100 

Córrego João Alves 729 40.095 

Córrego Quintaúna 97 5.335 

Córrego São Pedro 139 7.645 

Córrego Tijuco Preto 12 660 

Sub Total 3.192 175.560 

  Total Município 8.720 479.600 

Fonte: Elaboração Demacamp, PMO – Plano Diretor 

Considerando ainda o déficit fora dos assentamentos e a demanda demográfica 

futura, e utilizando a cota de 55m², teremos a necessidade de reservar 2.303.290,00m² de 

terrenos vazios para o atendimento de toda a demanda levantada para os próximos 11 

anos. 

Vale destacar que o critério utilizado para a demarcação das áreas aptas para HIS 

levou em consideração também as áreas já selecionadas como ZEIS 1 constante no Plano 

Diretor de 2004 e na lei complementar nº 152, de 2006. 
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Figura 8.1. Mapa de ZEIS vigente pelo Plano Diretor de Osasco 
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Tabela 8.2. Áreas necessárias por sub-bacias e área demarcada como ZEIS  

Região Sub-bacia reassentamentos 
área necessária 

(cota 55m2) 
área ZEIS  
vigente 

N
or

te
 

Braço Morto 1.181 64.955 16.906,40 

Córrego Baronesa 1.612 88.660 63.380,66 

Córrego Bonança 1.034 56.870 
 

Córrego Castelo Branco 373 20.515 74.840,60 

Córrego dos Remédios 146 8.030 
 

Córrego Rico 76 4.180 
 

Córrego Vermelho 536 29.480 91.337,88 

Ribeirão Vermelho 570 31.350 52.694,32 

Sub Total 5.528 304.040 299.159,86 

Su
l 

Córrego Bussocaba 320 17.600 78.308,44 

Córrego Carapicuíba 1.875 103.125 221.308,96 

Córrego Continental 20 1.100 
 

Córrego João Alves 729 40.095 98.710,41 

Córrego Quintaúna 97 5.335 148.890,63 

Córrego São Pedro 139 7.645 205.993,24 

Córrego Tijuco Preto 12 660 
 

Sub Total 3.192 175.560 753.211,68 
  Total Município 8.720 479.600 1.052.371,54 

 

 

Para atendimento do déficit dentro dos assentamentos precários (8.720 domicílios), 

com cota de 55m², será necessária uma área de 479.600m². As áreas demarcadas como 

ZEIS 1 do Plano Diretor (1.052.371,54m²) serão suficientes para atender essa demanda, 

mas não serão suficientes para equacionar o déficit fora dos assentamentos e a demanda 

demográfica futura do município.  

Com o intuito de também equacionar a demanda de terra para o atendimento do 

déficit fora dos assentamentos e da demanda demográfica futura por novas moradias, 

foram indicadas novas áreas aptas que totalizam 1.201.076,05m².  

O número de domicílios em déficit dentro dos assentamentos (por sub-bacia) e a 

proximidade com as favelas existentes, tendo em vista a necessidade de áreas para provisão 
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próximas as favelas que serão urbanizadas, inclusive para viabilizar a entrada das obras de 

urbanização foram também critérios para a escolha das áreas. 

 

Figura 8.2. Áreas aptas Figura 8.2. Áreas aptas Figura 8.2. Áreas aptas Figura 8.2. Áreas aptas indicadas indicadas indicadas indicadas para HIS por Subpara HIS por Subpara HIS por Subpara HIS por Sub----baciabaciabaciabacia    
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8.1.2. Fração ideal de terreno 
 

A fração ideal é a quantidade de terreno que cada unidade habitacional edificada 

utilizará. Nesta fração está incluída não apenas a área que cada lote ou unidade 

habitacional irá ocupar, mas também os espaços condominiais exigidos, sistema viário e 

áreas livres que compõem um empreendimento habitacional. Cada tipologia habitacional 

utilizado num EHIS apresenta diferentes graus de adensamento, implicando por sua vez 

maior ou menor área de terreno. Assim, casas térreas isoladas, com recuos em todos os 

lados, ocupam uma fração ideal maior do que um edifício verticalizado, no qual muitos 

apartamentos dividem o mesmo lote e, por isso, sua fração ideal tende a ser menor.  

 

Levou-se em consideração nesta estimativa que muitos terrenos terão algumas 

perdas em área por apresentarem Áreas de Proteção Permanente ou alguma outra restrição 

para urbanização. Portanto, adotou-se a partir de estudos sobre os projetos já executados 

pela PMO, o valor bruto de 55m² de fração ideal por unidade habitacional, prevendo-se o 

uso de tipologias verticalizadas ou casas sobrepostas, e uma reserva de área que não será 

edificada.  

 

A Tabela 8.3 a seguir apresenta as áreas de fração ideal bruta e a área construída 

de cada unidade, conforme o tipo habitacional considerado.  

 
Tabela 8.3.  Parâmetros adotados para área construída e fração ideal por tipologia 

Tipologiaresidencial Área da unidade (m²) Fração ideal de terreno (m²) 

Apartamentos 47 55 

 Elaboração: DEMACAMP, 2012. 
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8.1.3.  Distribuição das unidades habitacionais conforme a demanda e 

tipo habitacional 
 

Conforme foi apresentado no capítulo anterior, o déficit habitacional básico de 

Osasco, para 2012, pode ser apresentado a partir de duas demandas básicas e, a elas, se 

estimou também o déficit futuro. Tem-se, portanto, três componentes a se considerar, a 

saber: 

 

 Demanda oriunda dos assentamentos precários (déficit habitacional dentro dos 

assentamentos precários): 12.457 novas moradias; 

 Demanda difusa do déficit fora dos assentamentos precários: 12.214 novas 

moradias 

 Demanda demográfica futura: 20.945moradias 
 

 

8.2.  Atendimento do Déficit por Inadequação 

 

O déficit por inadequação habitacional corresponde à quantidade de moradias que 

necessitam de intervenções de melhorias que assegurem condições básicas de 

habitabilidade a seus ocupantes. No conjunto do município, totaliza 32.666 domicílios em 

assentamentos precários com algum tipo de carência de infraestrutura ou de regularização 

fundiária. 

Conforme já apresentado no capítulo 6, no universo de domicílios inadequados há 

os que demandam somente regularização fundiária (15.427 unidades), urbanização 

complexa (13.454 moradias) e urbanização simples (3.663 moradias). 

A regularização fundiária é a modalidade predominante de atendimento ao déficit 

por inadequação em Osasco. É indicada quando os padrões urbanos do assentamento 

pré-existente serão mantidos em sua totalidade, demandando nenhuma remoção e 

necessitando apenas da regularização jurídica.  

Situações particulares que merecerão tratamento especial são aquelas 

representadas pelos assentamentos maiores onde a densidade e a rede de percursos não 
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admitem a solução simplista de estender a infraestrutura sem tratar do reordenamento 

urbano. A necessidade de remoções para corrigir estas situações já está previamente 

incluída no déficit habitacional.  

Os setores consolidáveis, ainda que não necessitem de obras vultosas de 

infraestrutura, caracterizam urbanizações complexas quando as remoções previstas podem 

vir, durante a obra, a comprometer as habitações remanescentes e a infraestrutura 

instalada.  
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Figura 8.3. Mapa dos assentamentos precários, segundo tipo de intervenção. 

 
Fonte: Elaboração DEMACAMP, 2011. 
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8.3. Custos de Atendimento da Demanda por Novas 
moradias 
 

8.3.1 Referências, Parâmetros e Custos 
 

A composição de custos da produção de novas moradias envolve três grandes 

parcelas: terra urbanizada, infraestrutura e produção de unidade habitacional. Para estimar 

os custos de novas moradias, compostos por estes três componentes, a principal fonte de 

referência são os valores praticados pelo Programa Minha Casa Minha Vida, implementado 

pela Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, nos financiamentos de 

imóveis produzidos em todo o país. Os valores deste programa, para junho de 2012, foram 

os seguintes: 

 

Tabela 8.4.Custos de Produção de Unidades Habitacionais financiadas pelo PMCMV 

Tipo de Intervenção Custo R$ 

Produção de unidades habitacionais verticalizadas 95.000,00 

Fonte: PMO, 2012.  

 

Estes valores foram aplicados conforme a tipologia habitacional definida para cada 

componente da demanda por novas unidades habitacionais no município, isto é, o déficit 

quantitativo, dentro e fora dos assentamentos, e a demanda futura por novas moradias. 

Deste modo, estimou-se que o custo para a construção de apartamentos ou casas 

sobrepostas é de R$95.000,00 por uh. A Tabela 8.5. a seguir apresenta os custos finais 

para atendimento a esta demanda. Resumidamente, tem-se que, para atender ao déficit 

quantitativo, foram estimados os custos de R$1.850.325.000,00, enquanto que para atender 

à demanda futura (0 a 3 S.M.), em valores de 2012, serão necessários R$1.570.875.000,00 

(considerando um valor médio por unidade de 95 mil reais). 
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Tabela 8.5.Custo do Atendimento da Demanda por Novas Moradias 

    Domicílios R$ 

Déficit 
quantitativo 

Em Assentamentos (a) 12.457 934.275.000,00 

  Fora de Assentamentos (b) 12.214 916.050.000,00 

  Subtotal 24.671 1.850.325.000,00 

Demanda futura 
prioritária 

(2011 – 2023) 

0 a 3 S.M. 

20.945 1.570.875.000,00 

TOTAL   45.616 3.421.200.000,00 

Fonte: Elaboração DEMACAMP, 2012. 

 

Com a finalidade de elaborar uma estimativa de custos envolvidos na aquisição de 

terras para as novas unidades habitacionais, levantaram-se os valores de terreno por 

unidade utilizados nos projetos contratados pela prefeitura, Colinas D´Oeste, Portais, 

Jardim Vicentina, Morro do Sabão e área BK. 

A Tabela 8.6 a seguir apresenta a estimativa de custo de terra necessária para 

atendimento do déficit:  

 

Tabela 8.6.Custos de terra 

    Domicílios Valor da 
terra /uh 

R$ 

Déficit 
quantitativo 

Em Assentamentos (a) 8.720 20.000 174.400.000,00 

  Fora de Assentamentos (b) 12.214 20.000 244.280.000,00 

  Subtotal 20.934  418.680.000,00 

Demanda futura 
prioritária 0 a 3 S.M. 20.945 20.000 418.900.000,00 
(2011 - 2023) 

TOTAL   41.879  837.580.00,00 

Fonte: Elaboração DEMACAMP, 2012. 

 

Como o município não dispõe de áreas públicas aptas à habitação, será necessária 

a aquisição de terras a fim de suprir o déficit habitacional calculado. A legislação municipal 
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permite que seja feita a troca de doação de áreas públicas por dinheiro para o Fundo 

Municipal de Habitação, que poderá ser destinado para a compra de terrenos.  

 

8.4. Custos de Atendimento do Déficit por Inadequação 

 

8.4.1 Referências, Parâmetros e Custos 

A principal referência de custos para atendimento do déficit qualitativo é a 

Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, especialmente quando se 

trata do déficit qualitativo nos assentamentos precários. Os valores utilizados considerando-

se os custos das obras de urbanização de assentamentos precários incluídas no PAC – 

Programa de Aceleração de Crescimento. A tabela 8.7. a seguir apresenta estes valores, de 

acordo com cada modalidade de intervenção: 

 

Tabela 8.7. – SNH/MCidades: Referências de custos médios por família segundo o tipo de 

intervenção (R$) 

Tipo de Intervenção em assentamentos Custos R$ 

Urbanização Complexa 22.000,00 

Urbanização Simples 2.500,00 

Regularização Fundiária 1.300,00 
Melhoria Habitacional 6.000,00 

Fonte: PMO, 2012.  

Nota: utilizamos como referencia de valor para as ações de urbanização os valores 
informados pela Prefeitura emprenhados nas obras do PAC I e nas obras de Urbanização Gradual 
executadas pelo município.  
 

Os valores de custos por tipo de intervenção foram aplicados aos números 

apurados na análise qualitativa dos assentamentos precários de Osasco, conforme 

demonstrado neste documento.  

Já a modalidade de “melhoria habitacional” foi estimada considerando-se que uma 

taxa de 30% das moradias em assentamentos precários consolidáveis possam vir a 

necessitar deste tipo de intervenção. A tabela a seguir apresenta o custo final para 

atendimento do déficit qualitativo de 2012 em Osasco: 
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Tabela 8.8. Custos Parciais e Finais de Atendimento do Déficit por Inadequação 

Tipo de Atendimento e Intervenção número de 
domicílios  

Custos R$ 

Déficit qualitativo nos  
assentamentos 

precários 

Urbanização Simples 3.663 R$ 9.157.500,00  
Urbanização complexa 13.454 R$ 295.988.000,00  

Melhoria Habitacional (construção, reforma ou 
ampliação) 

4.650 
R$ 27.900.000,00  

Regularização fundiária 15.427 R$ 20.055.100,00  
Total Déficit Qualitativo  R$ 374.325.600,00  

Fonte: Elaboração DEMACAMP, 2012. 

 

 

8.5. Custos Finais para Atendimento do Déficit Habitacional 

de Osasco (quantitativo e por inadequação) 

O atendimento integral dos déficits quantitativo e qualitativo (por inadequação), 

mais a demanda futura prioritária por novas moradias no horizonte temporal do Plano, no 

município de Osasco foram estimados em R$ 4.611.880.600,00. 

A tabela 8.9, a seguir, registra o conjunto de componentes desta estimativa. 
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Tabela 8.9. Custos Finais de Atendimento 

      Domicílios R$ 

Déficit quantitativo 

Em Assentamentos (a) 
obra 12.457 R$ 934.275.000,00 

terra     R$ 174.400.000,00 

Fora de Assentamentos (b) 
obra 12.214 R$ 916.050.000,00 

terra     R$ 244.280.000,00 

Subtotal   24.671 R$ 2.269.005.000,00 

Demanda futura 
prioritária 2011-
2023 

Sem rendimento a 3 salários 
mínimos 

obra 20.945 R$ 1.570.875.000,00 

terra     R$ 418.900.000,00 

Total Produção 
Novas Moradias 

Déficit quantitativo + Demanda futura 45.616 R$ 4.258.780.000,00 

Déficit qualitativo 
nos assentamentos 
precários 

Urbanização Simples R$ 9.157.500,00 

Urbanização complexa R$ 295.988.000,00 

Assistência Técnica (construção, reforma ou ampliação) R$ 27.900.000,00 

Regularização fundiária R$ 20.055.100,00 
  Subtotal Déficit Qualitativo R$ 353.100.600,00 

TOTAL NECESSIDADES HABITACIONAIS OSASCO R$ 4.611.880.600,00 

Fonte: Elaboração DEMACAMP, 2012. 
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9. PRESSUPOSTOS DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE OSASCO (2013-

2023) 

    

9.1. Acesso à Terra Urbanizada  

Uma das questões centrais quando tratamos da política de habitação é garantir que 

a produção de unidades seja acompanhada por uma política fundiária tão eficiente quanto 

a política de financiamento habitacional. A localização das novas moradias populares na 

cidade tem implicações diretas no acesso desta população aos serviços de transportes 

públicos às oportunidades de emprego, educação, saúde e nas relações sociais que esta 

população mantém e constrói no cotidiano de sua vida.  

Para garantir o acesso a terra urbanizada, algumas alternativas podem ser 

sugeridas, em primeiro lugar o uso de terrenos públicos, em segundo lugar a utilização de 

terrenos privados com a aplicação dos instrumentos urbanos. Dados levantados por este 

trabalho mostram que a prefeitura não possui terrenos públicos aptos para a construção de 

novas unidades habitacionais de interesse social; os poucos terrenos públicos que a 

prefeitura possui estão cedidos para outros fins. A revisão das cessões  e permissões de uso 

das áreas públicas é uma das ações previstas no novo plano diretor no sentido de 

compatibilizar seu uso com as necessidades da cidade. 

Entretanto há muitos terrenos privados demarcados como ZEIS que poderão ser 

adquiridos pela prefeitura com recursos do fundo de habitação, quando necessário. Por 

outro lado, o montante de terreno demarcado como ZEIS no plano diretor (novo PL) 

conseguirá atender apenas ao déficit dentro e fora dos assentamentos, sendo necessário 

demarcar outros terrenos para o atendimento da demanda demográfica futura, ou mesmo 

buscar aumentar a densidade nos novos projetos. Outro problema é que muitas áreas de 

ZEIS vem sendo ocupadas por empreendimentos voltados ao atendimento do mercado 

popular e não atendem famílias com renda até três salários mínimos, que é a demanda 

prioritária para a prefeitura.  

Importante destacar que Osasco é um município que possui poucas áreas vazias ou 

desocupadas, resultado de um intenso processo de ocupação que comprometeu inclusive 

diversas áreas livres públicas, que foram ocupadas por moradias. Por isso a prefeitura 

precisa conseguir com o uso da lei, reservar espaços para a demanda habitacional de 

interesse social, antes que os poucos terrenos vazios existentes venham a ser ocupados por 

outros usos, ou outras faixas de renda. 
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A prefeitura, nos últimos anos, tem produzido novas unidades habitacionais de 

interesse social dentro dos próprios assentamentos, substituindo quarteirões densos e 

precários por edifícios com novas unidades habitacionais de interesse social e por isso 

grande parte do déficit será objeto de remanejamento, sem a necessidade de aquisição de 

novos terrenos.  

Viabilizar o controle da retenção especulativa de terras também é necessário e 

poderá ser feito pela prefeitura com o uso dos instrumentos do Parcelamento, Edificação e 

Utilização Compulsória - PEUC, o IPTU progressivo no tempo e o Direito de Preempção (o 

direito de preempção está previsto nas ZEIS1), além das Zonas Especiais de Interesse Social 

– ZEIS que já estão demarcadas previstos no Estatuto da Cidade. E a dação em pagamento 

prevista no código civil. 

No Projeto de Lei do novo Plano Diretor de Osasco a prefeitura já definiu os 

critérios de subutilização para imóveis sendo considerados: não utilizados os imóveis que 

mesmo edificado encontra-se abandonado a mais de dois anos; na categoria de 

subutilizado, as glebas ou terrenos com área superior a dois mil metros quadrados onde o 

coeficiente de aproveitamento não atingiu o mínimo; e na categoria de não edificado, as 

áreas superiores a dois mil metros quadrados com coeficiente de aproveitamento utilizado 

seja igual a zero. Outras alternativas para aquisição de terra urbanizada e bem localizada 

para a habitação popular podem advir da parceria com entidades de classe ou 

organizações comunitárias que, caso possuam terrenos ou os adquiram a partir de uma 

poupança coletiva1, podem solicitar linhas de financiamento junto à Caixa Econômica 

Federal especificas para esta modalidade, disponíveis inclusive no Programa Minha Casa 

Minha Vida. 

Como acontece nas áreas centrais das metropoles brasileiras, a área central de 

Osasco passa por um processo de esvaziamento populacional, devendo também a política 

de habitação combater este processo com programas específicos para o incentivo ao uso 

                                            
1Em países mais pobres e com problemas habitacionais mais graves, como a Índia e o Paquistão, iniciativas de 
poupança coletiva para aquisição de terrenos e amortecimento dos custos condominiais nos primeiros meses 
após a entrega do empreendimento demonstraram excelentes resultados, pelas seguintes razoes: (1) os 
moradores tinham de se organizar previamente à etapa de desenvolvimento do projeto e da obra, criando 
mecanismos de convivência e organização que resultaram num importante aprendizado para a vida em 
condomínios; (2) esses grupos tinham maior poder de barganha junto ao órgão financiador, já que eram 
proprietários fundiários e necessitavam menores subsídios; (3) a qualidade da moradia resulta maior do que nos 
empreendimentos públicos, pois os moradores participam desde a escolha do terreno até a definição dos 
equipamentos e elementos construtivos que resultam em maior ou menor custo condominial; (4) muitas destas 
poupanças coletivas, após a entrega do empreendimento, puderam ser incorporadas em bancos populares para 
o financiamento de microcrédito, ampliando as oportunidades do uso destes recursos (SAMORA, 2010). 
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misto, recuperação de imóveis ociosos e garantia da manutenção de famílias de baixa 

renda morando no centro. 

Muitos avanços se deram no campo jurídico bem como é inegável que, nos últimos 

anos, houve um aumento de recursos para a habitação, principalmente federais, cabendo 

agora aos municípios fazer valer os direitos previstos em lei, induzindo novas formas de 

ocupação do solo, menos excludentes e mais justas. 

 Recomendamos, portanto: 

• Manutenção da demarcação de ZEIS de vazios, objetivando seu uso exclusivo para 

moradia de interesse social; 

• Adequação da lei de EHIS impedindo que novas áreas de ZEIS sejam ocupadas por 

famílias de maior renda,  

• O uso de mecanismos que garantam maior controle sobre a demanda atendida nos 

novos empreendimentos; 

• Adoção de uma política de controle da retenção especulativa de imóveis vazios ou 

subutilizados. 

• Aplicação dos instrumentos urbanos que ampliem o banco de terras públicas. 

Também existe a possibilidade de adoção de uma política de desapropriação 

negociada, na qual tanto os cofres do poder público possam ser ressarcidos de suas 

perdas, quanto o proprietário não venha a ser lesado, resultando numa forma eficaz de 

obtenção de terrenos. Para tanto deverão ser mobilizados a SEHDU e a Secretaria de 

Finanças para que se faça o levantamento da situação atual do município relativa aos 

proprietários de terrenos ociosos em débito com a prefeitura. Este levantamento é 

fundamental para a gestão do uso do solo e para ampliar as possibilidades de uso destas 

áreas. 

Outra estratégia importante para a obtenção de terrenos seria a exigência de 

destinação de um percentual de terras e/ou unidades habitacionais de interesse social para 

todos os empreendimentos de maior escala. O licenciamento destes empreendimentos 

pode conter, nas exigências municipais, uma contrapartida em terrenos nas suas 

imediações, calculada a partir da demanda habitacional futura que o mesmo irá provocar. 

A questão do acesso a terra se sobrepõe a de ampliação de recursos já que a 

política da prefeitura opta por enfrentar a questão a partir da compra de terrenos com 

recursos obtidos da valorização imobiliária. Esses recursos tem grande representatividade 

na receita do fundo, também responsável pelas desapropriações para empreendimentos de 

HIS. 
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9.2. Ampliação dos Recursos Destinados À Habitação 

A crescente necessidade de ampliação dos recursos destinados a política de 

habitação em nossas cidades exige a busca de alternativas que extrapolam a dimensão dos 

recursos orçamentários. Destacamos aqui a possibilidade de incorporação de recursos 

extra-orçamentários, capturados do processo imobiliário, para o subsídio da habitação.  

Os instrumentos mais adequados para captura da valorização imobiliária no caso 

de Osasco são: a outorga onerosa e as operações urbanas que já vem sendo utilizados  

com muito sucesso.  

Vigorando desde 2008, o instrumento da outorga onerosa do direito de construir 

vem sendo utilizado como forma de cobrança mediante contrapartida financeira no caso de 

novas construções que pretendem utilizar coeficiente de aproveitamento superior ao 

permitido na zona onde se localizam. 

Todos os recursos auferidos com a aplicação da outorga onerosa do direito de 

construir são destinados ao Fundo Municipal de Política Urbana e Habitacional, criado pela 

Lei nº 4011 de 2006. Esta fonte extra orçamentária tem sido de grande relevância para a 

implementação de ações da política de habitação, financiando projetos e obras de 

interesse social.   

Outro importante instrumento de captura da valorização imobiliária são as 

Operações Urbanas. Enquanto o instrumento da Outorga Onerosa tem como função 

recuperar parte da valorização criada pelos investimentos públicos em infraestrutura, as 

Operações Urbanas destinam-se a áreas específicas do território que demandam 

investimentos públicos futuros de maior vulto para serem ocupadas. Há três áreas onde 

foram regulamentadas por leis específicas as Operações Urbanas em Osasco: Paiva 

Ramos, Tietê I e Tietê II. Vale ressaltar que os recursos das operações urbanas só poderão 

ser aplicados dentro do seu perímetro. Há um pequeno número de favelas no interior das 

três operações urbanas demarcadas.    

A articulação do Município com os demais entes federativos é essencial para que as 

metas do PLHIS sejam atingidas e neste aspecto merece destaque boa a integração dos 

recursos entre município e União que está sendo feita em Osasco. Como foi possível 

verificar no diagnóstico, a Prefeitura tem conseguido realizar os atendimentos habitacionais 

a partir de uma articulação de recursos federais e municipais. Em grande parte dos casos, a 
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prefeitura viabiliza terrenos e projetos para a provisão habitacional, além de fornecer os 

meios técnicos e financeiros para aprovação e viabilização dos empreendimentos. 

 

9.3. Política de Urbanização de Favelas 

Promover a urbanização das favelas existentes deve ser entendida como sua 

transformação em núcleos habitacionais integrados à malha urbana, dotados de 

saneamento e infraestrutura básica, com a melhoria de padrão das moradias e a 

regularização jurídica do assentamento, através da concessão do direito real de uso ou da 

demarcação urbanística e legitimação da posse (Lei Federal 11.977/2009) (BUENO, 

2002). 

A urbanização como processo de integração deverá respeitar a morfologia do 

assentamento, prevendo o remanejamento sempre que possível, e a consolidação e 

manutenção das famílias em seu local de moradia. Deve levar em consideração a definição 

de lotes, que apenas se configuram enquanto tal quando possuírem uma testada para uma 

via oficial, seja ela de pedestres, de veículos ou de uso compartilhado. 

Quanto às edificações preexistentes, deverá ser considerado o grau de 

habitabilidade das moradias: as construções em alvenaria, que possuam condições 

mínimas de insolação e segurança, deverão ser preservadas enquanto que as de madeira 

deverão ser substituídas.  

Em Osasco o processo de urbanização se inicia com a elaboração de um Plano de 

Urbanização e Regularização, executados pelo Executivo por meio da SEHDU com a 

anuência das Comissões de Urbanização e Regularização. Com o novo plano diretor fica 

estabelecido que os planos de urbanização devem respeitar a tipicidade da ocupação, 

garantir a participação comunitária, a alocação de todos os moradores na mesma área ou 

em áreas próximas ao assentamento, compatibilizar as obras de infraestrutura com o 

entorno, e melhorar a qualidade ambiental da área.  

Em Osasco temos favelas muito densas, o que tem motivado a prefeitura a propor, 

sempre que possível, a substituição integral do tecido existente, quer dizer, para garantir a 

manutenção do maior número de famílias em uma favela que está sendo urbanizada 

garantindo qualidade à moradia e ao espaço comum, a prefeitura remove as famílias e as 

reassenta na mesma área em novos apartamentos, projetados e construídos ali. Com isso 

evita-se a permanência de fragmentos de quadras habitacionais desconexos, remanescentes 

dos assentamentos onde houve grandes remoções, que não estarão integradas ao entorno 
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após a urbanização. Garante-se também o equacionamento dos problemas relativos a 

insalubridade das unidades habitacionais existentes nas favelas.. 

Osasco possui 13 favelas favelas em beiras de córrego.  Como Osasco 

municipalizou o licenciamento ambiental, a prefeitura possui condições para diminuir  as 

faixas de proteção esdtabelecidas na lei federal por meio de analise integrada dos 

condicionantes sociais, ambientais e urbanisticos. Entretanto apenas estudos por sub-bacias 

poderão definir com precisão o afastamento necessário das moradias em relação aos seus 

córregos. Mas é necessário elaborar projetos mais abrangentes, que levem em 

consideração tanto as características morfológicas e hidrológicas do curso d’água quanto 

do entorno, considerando a permeabilidade do solo e a dinâmica de ocupação e 

adensamento construtivo, visando minimizar os riscos de enchentes e garantir a segurança 

da população.  

 

Osasco possui também alto índice de impermeabilização do solo em toda a cidade 

e algumas regiões são críticas em relação a ocorrência de enchentes. Equacionar os 

problemas de drenagem urbana é condição fundamental para permitir a urbanização de 

favelas em beiras de córrego. Podemos observar que há duas sub-bacias mais críticas, com 

um grande número de domicílios em favelas e áreas de risco: a do Córrego Carapicuíba e 

a Bacia do Braço Morto. O novo plano diretor traz preocupações em relação à drenagem 

urbana, sugerindo a despavimentação de áreas para o aumento da permeabilidade do solo 

Recuperar nascentes deverá ser também uma diretriz para os novos projetos de urbanização 

de favelas.     

Os processos de urbanização de favelas junto aos córregos deverão ser 

obrigatoriamente acompanhados de projetos e obras que estejam em consonância com a 

melhoria da drenagem urbana, trazendo soluções alternativas para a urbanização destas 

favelas, seja na execução das vias, como nas calçadas e no interior dos lotes.  

A preocupação com a recuperação ambiental deverá englobar a definição do destino 

das áreas remanescentes, evitando ocupações reincidentes e garantindo efetividade da 

ação como medida de melhoria da qualidade ambiental de todo o entorno. É necessário 

também associar equipamentos sociais e de lazer nas áreas de preservação ambiental de 

modo a conectar a cidade ao bem natural. 

Programas de educação ambiental incorporados ao trabalho social ajudarão a 

assegurar a não-ocupação das áreas de risco. Estes espaços destinados a bens de uso 
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comum da população podem ser concretizados e mantidos através de parcerias de órgãos 

de governo e organizações não governamentais. 

A produção de novas unidades habitacionais deverá se antecipar aos processos de 

urbanização. O reassentamento deverá ser feito em área contígua, ou o mais próximo 

possível, ao assentamento original.  

Em Osasco a ocorrência de construções em madeira encontra-se na grande 

maioria em áreas de risco, beiras de córregos, faixas não edificantes e devem, portanto ser 

removidas. Quanto às edificações em alvenaria preexistentes, deverá ser considerado o seu 

grau de habitabilidade, respeitando condições mínimas de insolação, ventilação e 

segurança. Caso essas exigências não forem cumpridas o domicílio deve ser substituído. 

Portanto para a urbanização de assentamentos, levando em conta as características 

morfológicas e mesmo quando não existirem domicílios em risco, pode ser indicada a 

remoção, para abrir frente de obras de infraestrutura dentro do assentamento, como a 

abertura de viário. 

O risco, quando identificado, define naturalmente a prioridade de intervenção do 

poder público que deve ser o caráter emergencial. A elaboração de estudos de alternativas 

para os projetos, a partir de discussões com a população, pode apresentar diferentes 

soluções para os mesmos problemas (contenção de encostas, drenagem, canalização etc.), 

com diferentes portes, custo, facilidade de implantação e quantidade de remoções. Deste 

modo, o governo pode avaliar sua viabilidade em função do resultado esperado. Custos 

sociais deverão ser ponderados quando da tomada de decisão. 

Os programas habitacionais deverão priorizar o atendimento à população de baixa 

renda residente em imóveis ou áreas insalubres e de risco, e deve eliminar situações 

incapazes de serem revertidas apenas com ações de urbanização. Portanto famílias que 

habitam áreas situadas em zonas de inundação freqüentes e encostas íngremes devem ter 

atendimento prioritário pelo programa. 

A urbanização como processo de integração deverá prever o remanejamento 

sempre que possível, e a consolidação e manutenção das famílias em seu local original de 

moradia.  

Outra ação fundamental consiste em efetuar discussões sistemáticas com a 

população desde as etapas preliminares de projeto, de modo a antecipar todas as soluções 

habitacionais possíveis considerando o perfil socioeconômico dos moradores. A execução 

do trabalho social nos processos de urbanização é de fundamental importância e se dá em 

função da complexidade dos elementos técnicos e da necessidade de esclarecimento e 
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discussão das soluções de projeto entre o governo/ técnicos e a população.  Assim 

entendida, a urbanização de favelas é um trabalho de natureza multidisciplinar, em que as 

obras e intervenções físicas representam parte de um conjunto de transformações mais 

amplo que se objetiva nas áreas de favelas. De fato, as obras são precedidas, mediadas e 

sucedidas por um trabalho social que busca engajar a participação organizada da 

comunidade em todo processo de urbanização e ao cabo deste, na utilização e gestão do 

novo espaço de moradia e equipamentos públicos decorrentes. 

No caso de Osasco temos as Comissões de Urbanização e ou Regularização para 

cada ZEIS de regularização, compostas por cinco membros do Executivo e cinco 

representantes dos moradores com a  função de acompanhar e fiscalizar todo o processo, 

deliberar sobre os usos nas ZEIS, intermediar assuntos com a administração municipal, tirar 

dúvidas e elaborar o termo de encerramento da implantação do Plano de Urbanização e 

Regularização e/ou Regularização Fundiária específico. 

A urbanização de favelas pode contribuir enormemente para a recuperação 

ambiental do conjunto da cidade. De modo que podem ser planejadas intervenções em 

áreas degradadas e de risco, garantindo a integridade física, o direito à moradia e a 

recuperação da qualidade ambiental dessas áreas.  

A integração urbana dos assentamentos precários em Osasco vai além de levar 

infraestrutura para favelas e loteamentos clandestinos, mas pressupõe trazer a cidade para 

estas áreas, impedindo e revertendo o isolamento urbano da qual são vítimas. Levar 

centralidades para próximo das residências certamente amplia o acesso da população aos 

serviços que a cidade oferece, melhorando sua qualidade de vida.  

Neste aspecto, a iniciativa da Secretaria de Habitação em integrar as demais 

secretarias para levar serviços às áreas urbanizadas é muito importante e essencial para a 

inserção urbana e social desta população. 

 

9.4. Política de Produção Habitacional 

O estabelecimento de uma política de produção habitacional requer uma prévia 

definição do papel que cada um dos agentes deve desempenhar. Conhecer o mercado 

local é condição fundamental para identificar quais parcelas da população são atendidas 

pelo mercado, e quais necessitam da intervenção do poder público. 
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O diagnóstico feito para Osasco revelou que a grande e maior produtora de 

habitação social na cidade é a prefeitura. O setor privado não tem atuado para as faixas 

de menor renda.  

Sendo assim a prefeitura deverá atuar de forma a se consolidar como a principal 

empreendedora de habitação de interesse social. Com a experiência que a prefeitura  

acumulou durante os últimos anos, medidas de aperfeiçoamento para garantir a redução 

de custos, o aumento da escala de produção e o aumento da produtividade poderão advir 

de algumas medidas: 

• a realização de parcerias com universidades e institutos de pesquisa para 

desenvolvimento de alternativas de menor custo e maior qualidade e 

produtividade das edificações residenciais;  

• o estímulo a produção cooperativada e a autogestionada; 

• a reciclagem e requalificação de edifícios subutilizados;  

• treinamento e capacitação da equipe para gerir contratos de projeto e obra; 

• o estabelecimento de parâmetros físicos de moradia social, índices 

urbanísticos e de procedimentos de aprovação de projetos, de forma a 

facilitar a produção habitacional pela iniciativa privada;  

Os novos empreendimentos habitacionais de interesse social deverão reservar 

parcela de unidades habitacionais para o atendimento de idosos, dos portadores de 

necessidade especiais e da população em situação de rua. 

Em relação aos projetos a prefeitura de Osasco deverá continuar a investir no 

desenvolvimento de projetos habitacionais que considerem as características da população 

local, suas formas de organização, condições físicas e econômicas. A produção de 

unidades habitacionais para a população de baixa renda, com qualidade e conforto, 

assegurando níveis adequados de acessibilidade, de serviços de infraestrutura básica, 

equipamentos sociais, de educação, saúde, cultura, assistência social, segurança, 

abastecimento e esportes, lazer e recreação. 

Os projetos deverão buscar o uso de tecnologias de projeto, construção e 

manutenção dos empreendimentos habitacionais voltadas para os princípios do 

desenvolvimento sustentável, incluindo-se alternativas de conservação de água e de 

disposição de resíduos sólidos, além de recuperação de áreas verdes, preservação 

ambiental e de reciclagem dos resíduos inerentes aos empreendimentos. Reservar parcela 

das unidades habitacionais para o atendimento aos idosos, aos portadores de necessidades 
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especiais e à população em situação de rua também deverá ser uma preocupação nos 

novos projetos. 

Com o Programa Minha Casa Minha Vida, a iniciativa privada intensificou sua 

participação na produção de habitação social em todo o Brasil. Entretanto a prefeitura 

deverá ser a gestora do programa e intervir de forma a: 

� Viabilizar empreendimentos voltados ao atendimento das famílias com renda de 0 a 3 

salários mínimos. A iniciativa privada prefere construir para 3 a 6 s.m. e 6 a 10 s.m.; 

� Atuar na definição de uma melhor localização para os empreendimentos, que se 

depender apenas da iniciativa privada estarão sempre nas periferias das cidades; 

� Viabilizar o atendimento da demanda prioritária da prefeitura, famílias moradoras de 

áreas de risco, muitas vezes não se enquadra nos requisitos do programa. Algumas 

famílias, embora morem em áreas de risco, possuem renda superior a 3 s.m.; 

� Evitar a produção habitacional de má qualidade: conjuntos habitacionais de grande 

escala (acima de 250 unidades habitacionais) acarretam condomínios de difícil 

gestão e paisagem urbana uniforme, com pouca diversidade social, urbanística e 

arquitetônica; tipos habitacionais repetitivos, implantados em diferentes situações 

topográficas, forçam os terrenos a se adaptar ao projeto habitacional, quando a boa 

técnica impõem que projetos sejam desenvolvidos para o sítio a que se destinam; 

áreas úteis e programas habitacionais insuficientes para atender as necessidades 

familiares mínimas; adoção de grandes áreas impermeabilizadas, utilizadas para 

estacionamentos; insolação inadequada em algumas moradias, a partir da 

implantação mal orientada de edifícios e espaçamentos exíguos; problemas de 

privacidade nas unidades térreas; carência de espaços verdes, de lazer e comerciais 

nos empreendimentos, entre muitos outros problemas. 

 

Garantir terra bem localizada deverá ser papel da prefeitura, viabilizando melhor 

localização para empreendimentos produzidos pela iniciativa privada, tanto a partir da 

demarcação dos terrenos aptos para receber habitação social, quanto através de parceiras 

e negociações. A meta deverá ser reduzir custos de produção da moradia para que as 

unidades habitacionais resultantes possam ser vendidas a preços mais baixos assim 

tornando-se mais acessíveis à população.  

Outra medida de incentivo refere-se à facilitação dos processos de licenciamento 

para empreendimentos de HIS, tendo em vista sua importância para o município. Tais 
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projetos devem ser priorizados no momento de seu licenciamento, tendo prioridade aos 

demais.  

 A inserção de novos agentes, especialmente as associações e cooperativas 

(entidades que não visam lucro), poderá viabilizar a produção para faixa de renda entre 0 a 

3 sm através do Programa Minha Casa, Minha Vida Entidades. A contratação de projetos 

de melhor qualidade e a escolha de terrenos melhor localizados poderão ser viabilizados 

pelas associações. 

 Deverá ser priorizada a demanda fechada nos projetos de novas unidades 

habitacionais de interesse social, no intuito de viabilizar os projetos e obras de urbanização 

de favelas e a requalificação urbana que beneficiam a cidade como um todo. 

 

9.5. Política de Regularização Fundiária 

A política de regularização fundiária de assentamentos precários, conjuntos 

habitacionais, loteamentos e edificações tem avançado e se intensificado em 

Osasco. Nesse sentido já estão definidas por lei o conteúdo mínimo necessário a 

regularização quais sejam: 

• o estabelecimento de procedimentos que garantam os meios para exigir do 

loteador irregular o cumprimento de suas obrigações;  

• a possibilidade da execução das obras e serviços necessários  à 

regularização pela Prefeitura ou associação de moradores, sem isentar o 

loteador das responsabilidades legalmente estabelecidas;  

• o estabelecimento de normas que garantam condições mínimas de 

acessibilidade, habitabilidade, saúde, segurança;  

• o  percentual de áreas públicas a ser exigido e alternativas possíveis quando 

for comprovada a impossibilidade da destinação dessas;  

• a definição das ações de fiscalização necessárias para coibir a implantação 

de novos parcelamentos irregulares;  

• a previsão do parcelamento das dívidas acumuladas junto ao erário público 

como o Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, quando houver. 

A lei prevê a autorização para que o município promova a regularização fundiária 

de empreendimentos habitacionais promovidos pela iniciativa privada desde que exigindo:  

• I -a formalização de compromisso do agente promotor para a desocupação 

das áreas públicas do projeto que estejam irregularmente ocupadas, com 
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garantia de reassentamento das famílias, de acordo com  regras a serem 

estabelecidas;  

• II- a execução pelo agente promotor das medidas de urbanização 

necessárias para a adequação e permanência da população nas áreas 

públicas do projeto que estejam irregularmente ocupadas, de acordo com 

diretrizes aprovadas pelo Executivo. 

 

 

 

10. OBJETIVOS, METAS, DIRETRIZES E INDICADORES 
 

Diante dos problemas apresentados no diagnóstico e dos cálculos efetuados a partir 

da constatação das necessidades habitacionais presentes e futuras, é possível estabelecer os 

eixos estruturadores do plano de habitação aos quais estarão vinculados os objetivos, 

diretrizes, metas e indicadores. Esta matriz, sobre a qual todas as estratégias estarão 

explicitadas, será o principal instrumento referencial do plano quanto às tomadas de 

decisão realizadas durante o seu processo de construção. 

 A ideia de construir uma matriz em que os objetivos e as diretrizes estejam claras é 

possibilitar que todos os envolvidos na elaboração e implementação do plano possam 

saber com exatidão quais são os caminhos a percorrer para que em 2023 o plano esteja 

inteiramente implementado. Este quadro serve, portanto, como orientação e como 

comunicação daquilo que será realizado nos próximos 11 anos, podendo ser 

complementado pelos setores competentes quanto às tarefas e atividades a serem 

desenvolvidas na rotina administrativa da Prefeitura, além, é claro dos responsáveis pela 

realização de cada uma destas atividades.  

 Outro aspecto que merece atenção refere-se ao sistema de indicadores propostos 

sobre os quais será possível realizar o monitoramento das metas e verificar se os objetivos 

estão sendo atingidos em cada etapa ou fase programada pelo plano. O monitoramento 

do plano consiste no acompanhamento das operações e verificação se os seus rumos 

(diretrizes) estão corretos e se estão possibilitando que as metas estejam sendo atingidas. 

Mudanças de rumos, reorientação de operações e até mesmo redução das expectativas do 

alcance de algumas metas são bem vindas no processo de planejamento instaurado pelo 

plano. Assim é que, pretende-se que este seja entendido como uma peça de orientação e 
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controle do processo dinâmico de implementação da política habitacional no município de 

Osasco.  

 Em seguida apresentaremos as matrizes com os objetivos específicos as metas a 

serem atingidas e as respectivas estratégias de ação, o que definirá, portanto, o processo 

de planejamento, tendo os indicadores como ferramentas de monitoramento e avaliação. 

Estas matrizes estão organizadas em três eixos temáticos: acesso à terra urbanizada, 

promoção pública e privada de habitação de interesse social, arranjo institucional e fontes 

de recursos. Cada um destes eixos deve ser trabalhado de forma articulada, sendo, 

portanto, interdependentes. Com isso, será possível também verificar no futuro, em qual 

destes eixos houve falha, se algumas metas não forem atingidas, mesmo pertencendo a 

outro eixo. Nesta lógica, os eixos devem ser lidos e interpretados como partes comuns de 

uma mesma estratégia que é implementar a política habitacional em Osasco. 

 

11 .PRINCÍPIOS, OBJETIVOS E DIRETRIZES GERAIS 

 

11.1. Princípios, objetivos e diretrizes gerais da Política de Habitação 

Os princípios que regem este plano serão aqueles estabelecidos pela Política 

Nacional de Habitação e constantes da minuta do PL do novo Plano Diretor de Osasco, 

quais sejam:  

� a justiça social e a redução das desigualdades sociais e regionais;  

� a inclusão social;  

� o direito a cidade para todos;  

� o respeito às funções sociais da cidade e à função social da propriedade;  

� o direito universal à moradia digna;  

� a participação da população nos processos de decisão, planejamento e 

gestão.  

� Integração da política urbana e de meio ambiente à de habitação 

 

 
São objetivosobjetivosobjetivosobjetivos do Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS) em consonância com 

o estabelecido pela minuta do novo plano diretor de Osasco: 

� elevação da qualidade de vida da população; 
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� elevação da qualidade das condições habitacionais, de infraestrutura e dos 

serviços públicos, promovendo assim a inclusão social e reduzindo as 

desigualdades; 

� a democratização do acesso a terra e à habitação, estimulando a realização 

de empreendimentos destinados à população de baixa renda e também a 

prevenção do uso especulativo da terra como reserva de valor; 

� a garantia da justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes das obras 

e serviços de infraestrutura urbana; 

� a redução do déficit habitacional na cidade; 

� o estabelecimento de metas temporais e quantitativas para a integração dos 

assentamentos informais à cidade. 

 

São diretrizes geraisdiretrizes geraisdiretrizes geraisdiretrizes gerais da política de habitação incluídas na minuta do novo plano diretor de 

Osasco, Artigo nº35: 

� I-  A garantia de informação atualizada sobre a situação habitacional do 

Município, especialmente em relação ao déficit e às necessidades 

habitacionais;  

� II-  O desenvolvimento de projetos habitacionais que considerem as 

características da população local, suas formas de organização, condições 

físicas e econômicas;  

� III - A priorização, nos programas habitacionais coordenados ou financiados 

pelo Município, do atendimento à população de baixa renda residente em 

imóveis ou áreas insalubres e de risco;  

� IV-  A consolidação da moradia social nas áreas centrais, mediante a ação 

conjunta da Administração Pública Municipal com a população e com os 

Poderes Público Estadual e Federal, contribuindo para os programas de 

reabilitação dessas áreas, compatibilizando-as com a inclusão social e 

urbana da população de baixa renda que habita a região ou nela trabalha, 

de modo a evitar sua expulsão;  

� V-  O estímulo à realização de parcerias com universidades e institutos de 

pesquisa para desenvolvimento de alternativas de menor custo e maior 

qualidade e produtividade das edificações residenciais;  

� VI-  O estímulo às alternativas de associação ou cooperação entre 

moradores para a efetivação de programas habitacionais, incentivando a 
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produção cooperativada, a participação social e a autogestão como controle 

social sobre o processo produtivo e medida para o barateamento dos custos 

habitacionais e de infraestrutura;  

� VII-  A intervenção nas habitações coletivas de aluguel por meio da 

reciclagem e requalificação de edifícios subutilizados;  

� VIII-  O acesso e a manutenção das famílias de baixa renda nos programas e 

financiamentos públicos de habitação de interesse social;  

� XIX- A produção, nas regiões centrais da Cidade dotadas de infraestrutura, 

de unidades habitacionais em áreas vazias ou subutilizadas, e a recuperação 

de edifícios vazios ou subutilizados, para a população de baixa e média 

renda;  

� X–  O desenvolvimento de programas de melhoria da qualidade de vida dos 

moradores de habitações de interesse social, com foco nas unidades 

habitacionais, na infraestrutura urbana e nos equipamentos públicos, na 

geração de emprego e renda, na valorização do espaço público, de forma 

integrada para o desenvolvimento das comunidades;  

� XI-  A facilitação do acesso da população de baixa renda à moradia, por 

meio de mecanismos de financiamento de longo prazo, investimento de 

recursos orçamentários a fundo perdido, permissão de uso e subsídio direto, 

pessoal, intransferível e temporário na aquisição ou locação social;  

� XII - A otimização da infraestrutura e a redução dos custos de urbanização 

dos programas habitacionais;  

� XIII-  A promoção do acesso à terra urbanizada para viabilizar Programas 

Habitacionais de Interesse Social;  

� XIV-  A promoção da regularização física e fundiária de assentamentos já 

consolidados e das unidades construídas, garantindo moradia digna às 

famílias de baixa renda;   

� XV-  A produção de unidades habitacionais para a população de baixa 

renda, com qualidade e conforto, assegurando níveis adequados de 

acessibilidade, de serviços de infraestrutura básica, equipamentos sociais, de 

educação, saúde, cultura, assistência social, segurança, abastecimento e 

esportes, lazer e recreação;  
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� XVI-  A requalificação de áreas de cortiços e urbanização de favelas por meio 

de ações integradas com outros órgãos da Prefeitura, do Estado e do 

Governo Federal;  

� XVII -A intervenção em áreas degradadas e de risco, de modo a garantir a 

integridade física, o direito à moradia e a recuperação da qualidade 

ambiental dessas áreas;  

� XVIII-  A articulação da  prefeitura municipal com as instâncias estadual e 

federal de governo no setor de habitação, buscando otimizar e potencializar 

suas ações;  

� XIX-  A consolidação do Conselho Municipal de Habitação e demais 

instâncias de participação do setor como as Conferências Municipais de 

Habitação e o Orçamento Participativo;  

� XX - O estímulo à participação e ao controle social na definição das políticas 

e prioridades da produção habitacional;  

� XXI-  A promoção, no caso de necessidade de remoção de área de risco ou 

de desadensamento por necessidade de obra de urbanização, do 

atendimento habitacional das famílias a serem removidas, preferencialmente 

na mesma região ou, na impossibilidade, em outro local, com a participação 

das famílias no processo de decisão.  

� XXII-  A utilização de parte dos recursos provenientes da valorização 

imobiliária em programas habitacionais de interesse social nas áreas bem 

dotadas de infraestrutura e serviços urbanos;  

� XXIII-  O respeito ao meio ambiente, buscando adotar tecnologias de projeto, 

construção e manutenção dos empreendimentos habitacionais voltadas para 

os princípios do desenvolvimento sustentável, incluindo-se alternativas de 

conservação de água e de disposição de resíduos sólidos, além de 

recuperação de áreas verdes, preservação ambiental e de reciclagem dos 

resíduos inerentes aos empreendimentos;  

� XXIV -A garantia, nos programas habitacionais, de atividades conjuntas de 

proteção ao meio ambiente e de educação ambiental, de modo a assegurar 

a não ocupação e a preservação das áreas de mananciais e a não-

ocupação das áreas de risco e dos  espaços destinados a bens de uso 

comum da população, através de parcerias de órgãos de governo e 

organizações não governamentais;  
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� XXV - A promoção da captação e o gerenciamento de recursos provenientes 

de fontes externas ao Município, privadas ou governamentais para os fins 

citados nesse capítulo;  

� XXVI-  O impedimento da ocupação irregular de novas áreas mediante a 

aplicação de normas e de instrumentos urbanísticos e de fiscalização;  

� XXVII-  A  promoção de serviços de assessoria técnica, jurídica, ambiental, 

social e urbanística gratuita a indivíduos, entidades, grupos comunitários e 

movimentos na área de habitação de interesse social, no sentido de 

promover a inclusão social desta população;  

� XXVIII -O estabelecimento de parâmetros físicos de moradia social, índices 

urbanísticos e de procedimentos de aprovação de projetos, de forma a 

facilitar a produção habitacional pela iniciativa privada;  

 

Neste sentido,considerando o diagnóstico efetuado, os problemas levantados, as 

premissas adotadas e os objetivos colocados, são estabelecidas estratégiasestratégiasestratégiasestratégias, segundo 

objetivos específicosobjetivos específicosobjetivos específicosobjetivos específicos. 
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Tabela 11.1. Eixo Temático 1 – Acesso à Terra Urbanizada 

Problema 
Objetivo 
específico 

Diretrizes / estratégias 
Responsável 
pelo 
monitoramento 

Indicadores Operações 

Há hoje em Osasco, cerca de 210 
assentamentos precários, dos quais 67 estão 
consolidados, 117 são consolidáveis e 26 
não são consolidáveis. Do universo de 
45.001 domicílios  nestes assentamentos, 
17.117 podem ser regularizados e, dentre 
estes, 15.427 lotes ou domicílios encontram-
se consolidados, sem outra demanda além 
da regularização fundiária. Por conseguinte, 
há 12.457 domicílios em situação não 
consolidável, demandando alternativa 
habitacional regularizada em outro local. 
 

Regularizar todos 
os assentamentos 
precários 
(consolidáveis e 
consolidados) 
irregulares e 
clandestinos e as 
favelas e 
ocupações. 

 SEHDU Número de lotes 
de interesse 
social 
regularizados (de 
loteamentos 
aceitos pela 
Prefeitura, 
registrados e 
com todas as 
obras de 
infraestrutura 
exigidas 
instaladas). 

� Ampliar e dar continuidade ao Programa de 
Regularização Fundiária, incluindo novas áreas     

� Ampliar os recursos destinados a regularização 
urbanística dos assentamentos    
� Realizar os planos de regularização e criar as 
Comissões de Urbanização e Regularização    
    

A lei de ZEIS e seu decreto regulamentador, 
permitem de forma indiscriminada a 
produção de HMP e HIS em ZEIS. Entertanto, 
o mercado tem optado por edificar 
empreendimentos de mais alta renda e a 
prefeitura não consegue ter controle sobre a 
demanda atendida. 

Utilizar as ZEIS 
para atender 
priritariamente HIS 

�  SEHDU  � Alterar a Lei que regulamenta as ZEIS de 
nº152/2006 e o Decreto que regulamenta o 
licenciamento HIS e HMP em ZEIS de 2007, 
limitando o uso das ZEIS ao atendimento de 
HIS (faixa de 0 a 3 sm) nos casos onde o 
empreendimento foi promovido pelo estado ou  
quando a demanda atendida for  aprovada 
por este. 

Há poucos terrenos vazios dentro do 
perímetro urbano de Osasco. Muitos destes 
terrenos estão demarcados como ZEIS 
(aproximadamente 1 milhão de m2), mas o 
montante demarcado ainda não é suficiente 
para abrigar o total de domicílios de interesse 

Produção de 
unidades 
habitacionais bem 
localizadas, 
próximas das atuais 
das favelas. 

� Ampliar os terrenos 
demarcados como ZEIS 
incluindo novas áreas. 

� Aplicar o instrumento 
do parcelamento e 
edificação 

SEHDU 
Secretaria de 
Finanças 

Área (em metros 
quadrados) de 
glebas ou 
terrenos 
disponibilizados 
para habitação 

� Aprovar o novo plano diretor;     
� Regulamentar, criar procedimentos e capacitar 
equipe para implementar os instrumentos do 
Estatuto da Cidade; 

� Adquirir as glebas e terrenos de interesse para a 
construção de empreendimentos habitacionais 
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social que precisam ser construídos nos 
próximos 12 anos. Será possível atender 
nessas áreas apenas o déficit dentro e fora 
dos assentamentos. 

 compulsórios para 
ampliar a oferta de 
terrenos  

� Realizar gestão para a 
aquisição de terrenos 
com dívidas fiscais.  
 

de interesse 
social. 
 
Número de lotes 
vagos 
empreendidos 
para habitação 
de interesse 
social. 
 

de interesse social.    
� Localizar os lotes que possuem dívida com a 
prefeitura através de informações da Sec. De 
Finanças.    

� Utilizar a dação em pagamento para formação 
de um banco de terras além de outros 
instrumentos (ex: instituto do abandono).    

� Delimitar  1.201.076,05. m2 de áreas vazias 
como ZEIS (Novas ZEIS).    

Há alguns poucos terrenos públicos, mas 
estes estão cedidos. 

Destinar parte dos 
terrenos públicos 
(da União, Estado e 
Município) 
existentes para a 
produção de novas 
unidades 
habitacionais de 
interesse social. 

� Rever as cessões dos 
imóveis públicos para 
verificar a possibilidade 
de destinação de parte 
destes para a 
construção de 
habitação de interesse 
social 
 

SEHDU Área (em metros 
quadrados) de 
terrenos públicos 
destinados a 
programas 
habitacionais. 

� Realizar pesquisa sobre os imóveis públicos 
cedidos ( Município) existentes com vistas à 
produção de habitação de interesse social, a 
compatibilidade do  seu uso atual e a 
possibilidade de uso para habitação social;    
    

Há indícios sobre a existência de cortiços na 
área central, especialmente nos bairros 
Presidente Altino, Bonfim, Piratininga e 
Centro. Entretanto não há um levantamento 
mais preciso sobre estes imóveis: quantos 
são, localização, quantos moradores habitam 
estes cortiços e situação destes imóveis. 

Manter parcelas da 
população de baixa 
renda morando na 
área central. 

� Realizar um 
levantamento dos 
cortiços em todo o 
município, 
principalmente no 
Centro 

SEHDU, 
Secretaria de 
Assistência e 
Promoção 
Social  e 
Secretaria de 
Saúde. 

Volume de 
recursos 
orçamentários 
da Prefeitura 
destinados ao 
programa de 
requalificação de 
imóveis na área 
central para HIS 
e de locação 
social. 
 
 

� Identificação e caracterização dos cortiços e das 
famílias moradoras; 

� Realizar pesquisa sobre os imóveis coletivos na 
cidade, verificando-se proprietários, situação 
tributária (dívidas) e valores financeiros;    
 



   PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO 

   ESTADO DE SÃO PAULO 

   SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

296  

 

Conforme dados do SECOVI Osasco situa-se 
na área de influencia, em um dos principais 
vetores de valorização imobiliária da grande 
São Paulo, que deriva da zona oeste da 
capital. 
Passa em Osasco também o Rodoanel, 
proporcionando a valorização de seu 
entorno. Há portanto a  elevação dos preços 
dos terrenos em toda a cidade.  

Conter a 
valorização 
imobiliária de 
terrenos vazios e 
impedir a retenção 
especulativa dos 
mesmos. 

� Aplicar o instrumento 
do parcelamento e 
edificação 
compulsórios para 
pressionar a utilização 
de glebas desocupadas 
no interior do perímetro 
urbano; 

� Demarcar novas ZEIS 
em terrenos aptos para 
habitação social.    

SEHDU e Sec 
Assuntos 
Juridicos. 

Valor médio do 
m2 de terrenos 
destinados à 
produção de 
HIS. 

    

O município tem, nos últimos anos, ampliado 
sua atuação na urbanização de 
assentamentos precários, através da 
utilização dos recursos do PAC. Entretanto 
nem todas as favelas estão incluídas nos PAC 
1 e 2, aproximadamente 50%. 
 

Urbanizar todos os 
assentamentos 
precários (favelas, 
loteamentos 
irregulares e afins)  

� Ampliar as ações inter-
setoriais para o 
atendimento da 
demanda por 
urbanização  

� Ampliar a equipe da 
SEHDU que gere os 
contratos para 
realização de projetos e 
obras de urbanização 
de favelas. 

� Ampliar a captação de 
recursos nas esferas 
estadual e federal 

SEHDU,  Lotes 
urbanizados e 
regularizados em 
assentamentos 
precários. 
 
Volume de 
recursos 
orçamentários 
da Prefeitura 
destinados às 
urbanizações de 
favela 

� Ampliar equipe multidisciplinar na SEHDU para 
contratar projetos e obras e fazer o 
acompanhamento técnico dos projetos e obras 
de urbanização licitados; 
Fazer gestão junto a esfera estadual para 
ampliar os recursos destinados a ação.  
 
Manter os patamares de investimento municipal. 
 
Manter os patamares de investimento federal 
 
 

Muitas favelas foram urbanizadas no 
passado, ou foram objeto de intervenção por 
parte do programa de urbanização gradual. 
Entretanto, estas áreas foram adensadas no 
decorrer dos anos e novamente apresentam a 

Melhorar as 
condições de 
habitabilidade em 
favelas 
consolidadas que 

� Criar um programa de 
melhoria e 
reurbanização de áreas 
anteriormente 
urbanizadas 

SEHDU Número de 
favelas 
reurbanizadas 

� Realizar um levantamento detalhado das favelas 
urbanizadas identificando a necessidade de 
intervenções complementares 

� Criação de um programa de requalificação das 
favelas urbanizadas.  
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necessidade de novas intervenções que 
venham a solucionar situações insalubres no 
interior destes assentamentos, embora não 
apresentem situações de risco.   

apresentam focos 
de precariedade  
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Tabela 11.2. Eixo Temático 2 – Promoção Pública e Privada de Habitação de Interesse Social 

Problema 
Objetivo 
específico 

Diretrizes / estratégias 
Responsável 
pelo 
monitoramento 

Indicadores Operações 

O déficit habitacional básico 
em Osasco é de 24.671 
domicílios, contabilizando-se 
os domicílios rústicos, 
coabitação, improvisados, 
cômodos e ônus excessivo 
com o aluguel.  
Calcula-se que só dentro dos 
assentamentos o déficit seja 
da ordem de 12.457 
domicílios.         

Produzir 
unidades de 
habitação de 
interesse social, 
com subsídio, 
para o 
atendimento ao 
déficit 
habitacional 
básico de 
Osasco 
atendendo 
famílias com 
renda de 0 a 3 
sm 
prioritariamente. 

� Adquirir os terrenos demarcados 
como ZEIS para a produção das 
unidades de interesse social em 
atendimento ao déficit 
habitacional básico; 

� Realizar gestão junto ao governo 
estadual e federal para viabilizar 
os recursos necessários para estes 
empreendimentos; 

� Estabelecer controle sobre a 
comercialização das unidades 
habitacionais de interesse social 
produzidas pela iniciativa privada; 

� Fomentar a inserção de novos 
agentes na produção de 0 a 3. 

SEHDU 

Número de unidades de 
HIS produzidas para o 
atendimento ao déficit 
habitacional. 

� Realizar estudo de viabilidade 
para aquisição de imóveis 
vazios demarcados como ZEIS e 
imóveis vagos públicos e 
privados existentes no perímetro 
urbano de Osasco selecionando 
alguns para aquisição; 

� Realizar as desapropriações, se 
necessárias; 

�  Fazer gestão junto ao setor 
privado e governo federal para 
canalizar os  recursos ao 
governo Federal alocados nop 
programa MCMV para 
população de 0 a 3 salarios 
mínimos e para demanda 
fechada (déficit dentro de 
assentamentos precários).  

� Fazer gestão para ampliar os 
investimentos 
estaduais.Contratar projetos e 
obras. 

� Incentivar a formação de 
cooperativas habitacionais; 
 

As necessidades 
habitacionais futuras 

Produzir 
unidades de 

� Exigir gradativamente um 
percentual de HIS em todos os 

SEHDU 
Número de unidades de 
HIS produzidas para o 

� Incluir a produção de novas 
unidades habitacionais de 
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previstas até 2023, segundo 
as estimativas do CEDEPLAR, 
contabilizam 20.945 
unidades para famílias com 
renda familiar de até 3 
salários mínimos e 9.830 
unidades para famílias com 
renda familiar maior que 3 
até 5 salários mínimos. 
Seriam necessários 
aproximadamente mais 1 
milhão e duzentos mil m2 
para atender a demanda 
demográfica futura de 0 a 3 
sm nos próximos doze anos 

habitação de 
interesse social, 
para o 
atendimento à 
demanda 
habitacional 
futura. 

novos empreendimentos. 
� Prever novas unidades 
habitacionais de interesse social 
nas áreas das operações urbanas 

 

atendimento à demanda 
demográfica futura. 

interesse social nas áreas de 
Operação Urbana 

� Demarcar novas áreas de ZEIS 
de vazios nos próximos 12 anos 

� Articulação regional (RMSP) 
para buscar alternativas 
regionais de atendimento 
habitacional.  

� Reconversão/renovação de 
áreas para HIS 

� Articulação as ações na área de 
habitação com programas de 
complementação de renda. 

De acordo com o 
diagnóstico habitacional do 
PLHIS, foi estimado que há 
aproximadamente 45.001 
domicílios situados em 
assentamentos precários em 
Osaco, dos quais 8.720 
devem ser removidos, 3.737 
precisam ser remanejados, 
13.454 estão implantados 
em assentamentos que 
demandam urbanização 
complexa e 3.663 estão em 
núcleos passíveis de serem 
consolidados segundo 
critérios de urbanização 
simples. Os demais 

Urbanizar 
favelas e 
assentamentos 
precários 
integrando-os 
legal e 
urbanisticamente 
à cidade formal. 

� intensificar a busca de recursos 
junto aos Governos Federal e 
Estadual para urbanização destes 
assentamentos. 

� Produzir unidades habitacionais 
adequadas às necessidades de 
remoção de domicílios em 
assentamentos objeto de 
urbanização, visando a 
implantação de unidades 
antecipadamente à abertura de 
frentes de obra, de modo a evitar 
o uso de alternativas de moradia 
provisórias.  

� Viabilizar a melhoria habitacional 
das moradias promovendo a 
regularização edilícia das 

SEHDU 

Número de 
assentamentos precários 
com projetos elaborados 
 
Número de 
assentamentos precários 
com regularização 
fundiária finalizada 
 
Número de 
assentamentos precários 
com intervenções 
finalizadas 
 
Volume de recursos 
orçamentários investidos 
na urbanização de 

� Elaborar e executar projetos de 
urbanização dos assentamentos 
precários. 

� Promover a regularização 
fundiária dos assentamentos 
consolidados 

� Criar um programa de 
requalificação  das favelas já 
urbanizadas 

� Ampliar o programa de 
regularização fundiária 

 
Ampliar volume de recursos para 
habitação através de uma maior 
participação do Governo 
estadual  
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15.427domicílios presentes 
nestes locais estão 
praticamente consolidados e 
demandam apenas 
intervenções pontuais, tais 
como melhorias 
habitacionais 

moradias beneficiadas por 
urbanização; 

assentamentos precários 

A produção contemporânea 
de HIS no Brasil tem no  
Programa MCMV pela 
iniciativa privada seu 
principal promotor. 
Entretanto, em todo o Brasil, 
os empreendimentos tanto 
públicos como privados 
estão concentrados nas 
periferias. Os projetos 
arquitetônicos reproduzem a 
tipologia padrão e são 
repetitivos e monótonos. 
 

Estimular a 
promoção do 
PMCMV,pública 
e privada de 
habitação, 
diversificada e 
distribuída em 
todo o território 
municipal, com 
projetos de 
melhor 
qualidade. 

� Realizar gestão junto aos 
empreendedores privados para 
apresentar soluções possíveis; 

� Estabelecer parcerias para 
elaboração de projetos. 

SEHDU 

Número de unidades de 
HIS produzidas pelo 
PMCMV bem localizadas 
e com projetos de 
qualidade 

� Realizar reuniões com os 
empreendedores para 
demonstrar as alternativas e 
linhas de financiamento 
possíveis de serem combinadas 
para a produção da habitação 
de interesse social 

� Contratar estudos de viabilidade 
técnico-econômicos para 
subsidiar as articulações com 
proprietários e empreendedores 
interessados em produzir HIS. 

� Ampliar a participação da  
SEHDU nas rotinas de 
licenciamento dos novos 
empreendimentos do PMCMV. 
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Tabela 11.3. Eixo temático 3 – Arranjo Institucional e Fonte de Recursos  

ProblemaProblemaProblemaProblema    Objetivo específicoObjetivo específicoObjetivo específicoObjetivo específico    Diretrizes / estratégiasDiretrizes / estratégiasDiretrizes / estratégiasDiretrizes / estratégias    
Responsável Responsável Responsável Responsável pelo pelo pelo pelo 
monitoramentomonitoramentomonitoramentomonitoramento    

IndicadoresIndicadoresIndicadoresIndicadores    OperaçõesOperaçõesOperaçõesOperações    

A Prefeitura de Osasco efetuou 
uma reforma administrativa na 
estrutura da política habitacional e 
de desenvolvimento urbano que 
propiciou um patamar consolidado 
para o desenvolvimento dessa 
política. 
A questão futura é ampliar esse 
patamar, desenvolvendo e 
qualificando a estrutura 
administrativa. 

Qualificação 
constante de 
pessoal, aumentar a 
capacidade de 
elaborar projetos e 
gerir contratos, 
descentralizar 
competências 
quando necessário. 

� Ampliação do quadro de 
técnicos da SEHDU; 

� Capacitação constante dos 
técnicos da SEHDU; 

� Aprofundamento da 
interssetorialidade na gestão 
e implementação da política 
municipal de habitação e 
desenvolvimento urbano; 

� Contratação de assessorias 
técnicas, ou estabelecimento 
de parcerias com instituições 
acadêmicas e pesquisas, em 
áreas estratégias da política 
municipal de habitação e 
desenvolvimento urbano. 

SEHDU 

Número de técnicos 
contratados para o 
órgão gestor da 
política de habitação 
 
Número de cursos de 
capacitação para o 
corpo técnico do 
órgão gestor da 
política de habitação 

� Ofertar cursos aos técnicos para 
capacitação em gestão de 
contratos; 

� Aprofundar a gestão inter-
setorial da política de habitação 
e desenvolvimento urbano, por 
meios da gestão estratégica e da 
delegação de competências; 

� Mapeamento das áreas da 
Secretaria que necessitam de 
contratação de assessoria 
técnica e definir as estratégicas 
para a contratação a curto e 
médio prazo; 

As estruturas de co-participação e 
de controle social estão 
institucionalizadas: há o Conselho 
Municipal de Política Urbana e 
Habitacional, que gere a política 
local e define a alocação de 
recursos do Fundo Municipal de 
Política Urbana e Habitacional, 
além da estruturação do 
Orçamento Participativo. O 
planejamento das ações futuras 
deverá, então, aprofundar a co-

Aprofundar a 
estruturação dos 
espaços de co-
participação na 
política habitacional 
e desenvolvimento 
urbano 

� Ampliar as estruturas de 
apoio aos espaços de 
participação social; 

� Capacitar os atores sociais 
nos temas da política de 
habitação e 
desenvolvimento urbano; 

� Aprofundar a divulgação de 
informações por meio da 
estruturação de um sistema 
de informações setorial. 

SEHDU 

Número de reuniões 
realizadas pelo 
Conselho Municipal de 
Política Urbana e 
Habitacional  
 
Número de resoluções 
aprovadas pelo 
Conselho Municipal de 
Política Urbana e 
Habitacional 
 

� Ofertar cursos de formação e 
capacitação de conselheiros; 

� Criar um sistema de informações 
da política de habitação e 
desenvolvimento urbano para 
divulgação ao público; 

� Ampliar e capacitar os setores 
de apoio aos órgãos de co-
gestão da política.  
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gestão da política habitacional e de 
desenvolvimento urbano. 

Número de cursos de 
capacitação oferecidos 
ao Conselho Municipal 
de Política Urbana e 
Habitacional 

A análise dos investimentos em 
habitação pela Prefeitura de 
Osasco mostrou que o patamar do 
município está acima da média 
nacional. Porém, mostra-se 
inconstante ao longo dos anos. 

Garantir fontes 
estáveis de recursos 
para a política de 
habitação e 
desenvolvimento 
urbano 

� Elaborar projetos de 
qualidade para garantir a 
captação de recursos em 
fontes externas; 

� Aplicar instrumentos 
urbanísticos e fiscais cuja 
fonte de receitas seja 
destinada às ações 
habitacionais. 

SEHDU e Sec. De 
Finanças 

Volume de recursos 
destinados à política 
de habitação e 
desenvolvimento 
urbano 

� captação de recursos em 
fontes externas; 

� Ampliar as parcerias com 
outras esferas de governo para 
o aporte de recursos na 
política de habitação e 
desenvolvimento urbano; 

� Contratar estudos para aplicar 
outros instrumentos 
urbanísticos e de caráter 
tributário que possam compor 
as receitas do Fundo. 

O Fundo Municipal de Política 
Urbana e Habitacional apresenta-
se enquanto um importante 
instrumento da política habitacional 
e de desenvolvimento urbano do 
município, visto que consegue 
angariar fontes próprias de 
recursos, por meio, principalmente, 
da aplicação da outorga onerosa 
do direito de construir e das 
contrapartidas para regularização 
de imóveis. O desafio encontra-se 
justamente manter a estabilidade 
das fontes de recursos para o 
Fundo. 

Garantir fontes 
estáveis de recursos 
para o Fundo 
Municipal de Política 
Urbana e 
Habitacional 

� Ampliar as fontes de 
recursos destinados ao 
Fundo Municipal de Política 
Urbana e Habitacional 

SEHDU e Sec. De 
Finanças 

Volume de recursos 
destinados ao Fundo 
Municipal de Política 
Urbana e Habitacional 

� Contratar estudos para 
compreender as tendências do 
mercado imobiliário e as 
possibilidades e limitações da 
venda de potencial construtivo 
no Município nos próximos 
anos, para se verificar a 
capacidade de ampliação 
destes montantes como recurso 
financeiro para o Fundo. 

� Contratar estudos para aplicar 
outros instrumentos 
urbanísticos e de caráter 
tributário que possam compor 
as receitas do Fundo. 
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Embora a Prefeitura possua um 
sistema de georrefenciamento  
(geoportal), este sistema não esta 
integra as informações sociais e 
também não é utilizado para o 
monitoramento da política 

Aperfeiçoar o 
sistema de 
informações de 
modo a comtemplar 
o cadastro social 
tornando-se uma 
ferramenta para o 
monitoramento e 
acompanhamento 
da política 
 
Utilizar o geoportal 
como instrumento de 
monitoramento da 
política tendo como 
base o diagnóstico 
do PLHIS  de 2012 

� Aperfeiçoar o sistema do 
geoportal ampliando as 
funções do sistema 

SEHDU 

� Número de 
atualizações feitas 
no sistema  

� Número de 
consultas 
realizadas 

� Inserir as fichas dos 
assentamentos produzidos pelo 
PLHIS no sistema do geoportal 
de forma a permitir a 
atualização dos dados e a 
consulta pública destes dados 
no portal da prefeitura 
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12. O SISTEMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE 

HABITAÇÃO DE OSASCO-SP 

O monitoramento consiste na produção de conhecimento efetivo sobre a evolução 

das ações implementadas em um Plano, Programa ou Projeto e permite sua avaliação 

contínua acerca do cumprimento das ações programadas. Trata-se, portanto, de um 

processo que permite a constante identificação de êxitos e insucessos do trabalho 

planejado, configurando-se como uma importante ferramenta de planejamento.  

Contudo, a experiência tem demonstrado os problemas advindos da montagem de 

sistemas muito sofisticados de monitoramento quando a realidade institucional não tem 

suporte para levá-los a cabo. Sendo assim, inicialmente o Plano Local de Habitação de 

Interesse Social de Osasco especifica apenas três procedimentos de monitoramento para 

serem aplicados nos primeiros quatro anos de implantação do Plano, os quais serão 

descritos a seguir.    

    

12.1. O sistema de acompanhamento de metas  

Um aspecto fundamental para a avaliação dos resultados do Plano é a comparação 

das ações realizadas, após sua aprovação, com as metas e objetivos propostos. Este 

aspecto pode ser avaliado em distintos níveis, sendo o mais específico deles aquele 

referente à comparação entre o programado e o executado para cada uma das atividades. 

Neste sistema, os indicadores são os valores unitários utilizados na definição das metas por 

quadriênio (períodos do PPA), traduzidos em METAS ANUAIS em cada programa.  Os 

principais objetivos do sistema em foco são: 

1. Identificar transtornos e dificuldades para o cumprimento das metas, a fim de 

determinar as causas e fontes dos mesmos para pôr em prática ações corretivas; 

2. Determinar práticas acertadas nas estratégias de execução, para reproduzi-las 

nos casos em que isso seja possível; 

3. Dispor de informação que permita estabelecer uma programação melhor das 

atividades futuras; 

4. Compartilhar com outros atores sociais ou institucionais os avanços das 

intervenções, sobre bases claras e objetivas. 
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A comparação deve ser realizada anualmente e o fórum privilegiado dessa 

prestação de contas é o Conselho Municipal de Política Urbana e Habitacional.  

 

 

12.2. O sistema de acompanhamento dos OBJETIVOS e ESTRATÉGIAS  

 

O foco desse sistema é a evolução qualitativa do Plano e os indicadores originam-

se nos seus OBJETIVOS ESPECÍFICOS E ESTRATÉGIAS, conforme se verifica nas tabelas 

referentes aos eixos temáticos da política municipal de habitação. 

 

 

12.3. Avaliação participativa 
 

A Avaliação Participativa configura-se como o principal procedimento que permeia 

todo o processo de monitoramento. Para tanto, é preciso diferenciar o nível de detalhe e o 

tipo de informação requerida e um pequeno número de indicadores necessários para 

resumir o progresso global. No quadriênio inicial do PLHIS, o foco da avaliação 

participativa deverá se estender do Conselho Municipal de Política Urbana e Habitacional 

para grupos focais nas áreas atendidas. A periodicidade deve ser anual. 
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13.PROGRAMAS DE ATENDIMENTO 

    

programa 1 programa 1 programa 1 programa 1     

PROGRAMA DE PROGRAMA DE PROGRAMA DE PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONALDESENVOLVIMENTO INSTITUCIONALDESENVOLVIMENTO INSTITUCIONALDESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL    

O programa tem como objetivo aperfeiçoar o funcionamento das instâncias 

administrativas relacionadas à política habitacional, principalmente de interesse social. Visa 

melhorar a gestão da política de habitação, capacitando os agentes envolvidos na política, 

sejam governo, sociedade civil ou setor produtivo ligado a construção civil. Propõem-se três 

tipos de ações sob este programa: 

 SUB programa 1.1   

Fortalecimento das Capacidades Administrativas da Política Municipal Fortalecimento das Capacidades Administrativas da Política Municipal Fortalecimento das Capacidades Administrativas da Política Municipal Fortalecimento das Capacidades Administrativas da Política Municipal Habitacional:Habitacional:Habitacional:Habitacional: 

medidas para que o órgão gestor fortaleça suas capacidades de planejar, formular, 

implementar, gerir e executar as políticas habitacionais, mesmo quando essas estiverem 

delegadas, bem como, na elaboração de estudos e projetos complementares e necessários 

para implementação do Plano de Habitação. 

 

 SUB programa 1.2   

Fortalecimento da Gestão Participativa e do Controle Social da Política Municipal de Fortalecimento da Gestão Participativa e do Controle Social da Política Municipal de Fortalecimento da Gestão Participativa e do Controle Social da Política Municipal de Fortalecimento da Gestão Participativa e do Controle Social da Política Municipal de 

HabitaçãoHabitaçãoHabitaçãoHabitação: medidas para o fortalecimento do conselho e fundo relacionados à política de 

habitação, além da implementação de um sistema de monitoramento e avaliação associado 

ao sistema de geoprocessamento já implantado na prefeitura. Capacitar os membros do 

Conselho e disponibilizar a estes o acesso ao geoportal, dando assim maior transparência 

as ações na área de habitação.  

 

 SUB programa 1.3   

 Adequação dos Instrumentos Normativos e LegaisAdequação dos Instrumentos Normativos e LegaisAdequação dos Instrumentos Normativos e LegaisAdequação dos Instrumentos Normativos e Legais: medidas para revisão e 

melhoria de leis e normas afetos à política habitacional de interesse social, 

principalmente aquelas relacionadas à política urbana do município e necessárias 

para a regulamentação do estabelecido no novo plano diretor, no intuito de facilitar 

a produção de habitação social, melhorar o acesso a terra urbanizada e 

implementar a reforma urbana.
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SUB programa 1.4   

 PPPProdução e gestão da informaçãrodução e gestão da informaçãrodução e gestão da informaçãrodução e gestão da informação: o: o: o: medidas para que o órgão gestor produza 

informações habitacionais e as atualize de forma integrada, em um sistema de 

informações geográficas. A gestão da informação dará continuidade ao processo 

de planejamento da política habitacional iniciado com a elaboração do PLHIS. Da 

mesma forma, garantirá a atualização sistemática dos dados sobre os 

assentamentos permitindo o monitoramento da política e o acompanhamento das 

metas, necessários para dar eficiência à política de habitação proposta. 

    

AGENTES:AGENTES:AGENTES:AGENTES:    

Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, e Conselho Municipal de Política 

Urbana e Habitacional.  

 

FONTES DE RECURSOS: FONTES DE RECURSOS: FONTES DE RECURSOS: FONTES DE RECURSOS:     

Federal e Estadual: parcerias com essas esferas de governo. 

Municipal: Orçamento municipal; Fundo Municipal de Política Urbana e Habitacional;  

    

METAS DE INVESTIMENTO:METAS DE INVESTIMENTO:METAS DE INVESTIMENTO:METAS DE INVESTIMENTO:    

Para as metas de investimento do programa de desenvolvimento institucional, propõe-se a 

aplicação de recursos da ordem de R$ 0,5 milhão anuais, que poderão ser utilizados em 

estudos, projetos e assessorias para subsidiar as medidas de aperfeiçoamento da estrutura 

administrativa e normativa da política municipal de habitação, além da capacitação da 

gestão participativa. O município deverá arcar com o total dos recursos, como já vem 

ocorrendo. 
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TabelTabelTabelTabela a a a 13131313.1..1..1..1.Metas de Investimento (R$) Metas de Investimento (R$) Metas de Investimento (R$) Metas de Investimento (R$) ––––    Programa de Desenvolvimento Institucional da Política de Programa de Desenvolvimento Institucional da Política de Programa de Desenvolvimento Institucional da Política de Programa de Desenvolvimento Institucional da Política de 

Habitação, por Plano Plurianual Habitação, por Plano Plurianual Habitação, por Plano Plurianual Habitação, por Plano Plurianual ----    PPA (201PPA (201PPA (201PPA (2013333----2023)2023)2023)2023)    

    

Metas Financeiras Metas Financeiras Metas Financeiras Metas Financeiras ----    Desenvolvimento InstitucionalDesenvolvimento InstitucionalDesenvolvimento InstitucionalDesenvolvimento Institucional    

PPAPPAPPAPPA    

    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    

100% 

2013-2017 
R$ milhões por anoR$ milhões por anoR$ milhões por anoR$ milhões por ano    R$ 0,50R$ 0,50R$ 0,50R$ 0,50    

R$ Total Período R$ 2,50 

2018-2021 
R$ milhões por anoR$ milhões por anoR$ milhões por anoR$ milhões por ano    R$ 0,50R$ 0,50R$ 0,50R$ 0,50    

R$ Total Período R$ 2,00 

2022-2023 
R$ milhões por anoR$ milhões por anoR$ milhões por anoR$ milhões por ano    R$ 0,50R$ 0,50R$ 0,50R$ 0,50    

R$ Total Período R$ 1,00 

TOTAL 2011TOTAL 2011TOTAL 2011TOTAL 2011----2023202320232023    
R$ milhões por anoR$ milhões por anoR$ milhões por anoR$ milhões por ano    R$ 0,59R$ 0,59R$ 0,59R$ 0,59    

R$ Total Período R$ 6,50 
Fonte: Elaboração DEMACAMP, 2012. 
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programa 2  programa 2  programa 2  programa 2      

PROGRAMA DE PROGRAMA DE PROGRAMA DE PROGRAMA DE PROVISÃO PROVISÃO PROVISÃO PROVISÃO HABITACIONALHABITACIONALHABITACIONALHABITACIONAL    

 

O programa tem como objetivo promover a oferta de novas unidades habitacionais, 

produzidas com qualidade e localização adequada no tecido urbano da cidade, de modo a 

atender o déficit habitacional, a demanda futura e as necessidades de remanejamento e 

reassentamento dos assentamentos precários. Poderá estar associado a ações de 

urbanização de favelas para viabilizar o remanejamento e reassentamento de famílias como 

também poderá ser promovido em terrenos vazios e destinado ao atendimento do déficit 

fora dos assentamentos. 

O programa PAC proporcionou o atendimento em larga escala do déficit 

habitacional dentro dos assentamentos com subsídios que permitem o atendimento também 

de famílias com renda até 3 s.m. O programa Minha Casa, Minha Vida também é uma 

alternativa, mas está sendo utilizado em Osasco em menor escala para a faixa de renda até 

3 sm. A iniciativa privada empreende com recursos do programa Minha Casa, Minha Vida 

para faixas de renda superiores, atendendo a demanda de habitação de mercado popular. 

Embora com grande expressão, a partir do uso de recursos do PAC, tem-se como grandes 

desafios: manter o volume de recursos para intervenção em larga escala, no horizonte de 

planejamento do Plano (até 2023); e promover o acesso à terra urbanizada. 

Também deverão ser previstas medidas e recursos para o apoio à inserção de novos 

atores na produção habitacional, tais como associações, sindicatos, cooperativas etc. Tais 

iniciativas podem se configurar tanto em recursos para a provisão quanto em ações de 

capacitação para o apoio a essas entidades. 

 

AGENTESAGENTESAGENTESAGENTES    

SEHDU, Iniciativa Privada, Associações ou Cooperativas.  

 

FONTES DE RECURSOS: FONTES DE RECURSOS: FONTES DE RECURSOS: FONTES DE RECURSOS:     

Federal: Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS; Orçamento Geral da 

União; Programa Minha Casa, Minha Vida (FAR, FGTS e Entidades – FDS); Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço – FGTS; PAC. 

Estadual: CDHU 
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Municipal:Orçamento municipal; Fundo Municipal de Política Urbana e Habitacional; 

Contrapartidas das outorga onerosas e Operações Urbanas, terrenos adquiridos ou 

negociados pela prefeitura 

 

Tabela Tabela Tabela Tabela 13131313.2. .2. .2. .2. Custos de Atendimento Custos de Atendimento Custos de Atendimento Custos de Atendimento ––––    Provisão de Habitação de Interesse Social (201Provisão de Habitação de Interesse Social (201Provisão de Habitação de Interesse Social (201Provisão de Habitação de Interesse Social (2013333----2023)2023)2023)2023)    

Necessidades HabitacionaisNecessidades HabitacionaisNecessidades HabitacionaisNecessidades Habitacionais    TotalTotalTotalTotal    Custo Unitário*Custo Unitário*Custo Unitário*Custo Unitário*    Custo TotalCusto TotalCusto TotalCusto Total    

RemanejamentoRemanejamentoRemanejamentoRemanejamento    3.737 R$ 75.000,00  R$ 280.275.000,00 R$ 280.275.000,00 R$ 280.275.000,00 R$ 280.275.000,00     
ReassentamentoReassentamentoReassentamentoReassentamento    8.720 R$ 75.000,00  R$ 654.000.000,00 R$ 654.000.000,00 R$ 654.000.000,00 R$ 654.000.000,00     

TerraTerraTerraTerra      R$ 174.400.000,00  

Déficit Fora dos Assentamentos PrecáriosDéficit Fora dos Assentamentos PrecáriosDéficit Fora dos Assentamentos PrecáriosDéficit Fora dos Assentamentos Precários    12.214 R$ 75.000,00  R$ 916.050.000,00 R$ 916.050.000,00 R$ 916.050.000,00 R$ 916.050.000,00     
TerraTerraTerraTerra      R$ 244.280.000,00  

Demanda Demográfica Futura (0 a 3 Demanda Demográfica Futura (0 a 3 Demanda Demográfica Futura (0 a 3 Demanda Demográfica Futura (0 a 3 
s.m.)s.m.)s.m.)s.m.)    

20.945 R$ 75.000,00  R$ 1.570.875.000,00 R$ 1.570.875.000,00 R$ 1.570.875.000,00 R$ 1.570.875.000,00     

TerraTerraTerraTerra      R$ 418.900.000,00  

TOTALTOTALTOTALTOTAL    45.61645.61645.61645.616        R$ 4.258.780.000,00 R$ 4.258.780.000,00 R$ 4.258.780.000,00 R$ 4.258.780.000,00     
* Prefeitura Municipal de Osasco, 2012.. 

Fonte: Elaboração DEMACAMP, 2012. 

 

TabelaTabelaTabelaTabela    13131313.3. .3. .3. .3. Principais ações executadas ou em execução Principais ações executadas ou em execução Principais ações executadas ou em execução Principais ações executadas ou em execução ––––    Provisão de Habitação de Interesse Provisão de Habitação de Interesse Provisão de Habitação de Interesse Provisão de Habitação de Interesse 
Social (2004Social (2004Social (2004Social (2004----2011)2011)2011)2011)    

InvestimentoInvestimentoInvestimentoInvestimento    Recursos AplicadosRecursos AplicadosRecursos AplicadosRecursos Aplicados    

Denominação / Denominação / Denominação / Denominação / 
DestinaçãoDestinaçãoDestinaçãoDestinação    

Endereço ObraEndereço ObraEndereço ObraEndereço Obra    Fonte RecursoFonte RecursoFonte RecursoFonte Recurso    Recurso ExternoRecurso ExternoRecurso ExternoRecurso Externo    MunicípioMunicípioMunicípioMunicípio    TotalTotalTotalTotal    

R$R$R$R$    R$R$R$R$    R$R$R$R$    
Construção de 402 Construção de 402 Construção de 402 Construção de 402 
unidades HISunidades HISunidades HISunidades HIS    

Colinas D´Oeste PAC R$ 9.472.807,30 R$ 2.991.412,83 R$ 12.464.220,13 

Construção de 546 Construção de 546 Construção de 546 Construção de 546 
unidades HISunidades HISunidades HISunidades HIS    

Portais PAC R$ 11.066.682,86 R$ 3.261.571,21 R$ 14.328.254,07 

Construção de 259 Construção de 259 Construção de 259 Construção de 259 
unidades HISunidades HISunidades HISunidades HIS    

Sabão PAC R$ 9.876.225,79 R$ 2.028.092,62 R$ 11.904.318,41 

Construção de 178 Construção de 178 Construção de 178 Construção de 178 
unidades HISunidades HISunidades HISunidades HIS    

Área AA - Jd. 
Vicentina - Fase 1 

PAC R$ 5.677.782,57 R$ 2.498.046,87 R$ 8.175.829,44 

Construção de 122 Construção de 122 Construção de 122 Construção de 122 
unidades HISunidades HISunidades HISunidades HIS    

Área AA - Jd. 
Vicentina - Fase 2 

PAC R$ 896.806,72 R$ 575.962,47 R$ 1.472.769,19 

Construção de 161 Construção de 161 Construção de 161 Construção de 161 
unidades HISunidades HISunidades HISunidades HIS    

Área BK PAC R$ 5.156.896,78 R$ 2.040.070,98 R$ 7.196.967,76 

Construção de 524 Construção de 524 Construção de 524 Construção de 524 
unidades HISunidades HISunidades HISunidades HIS    

HBB 1 HBB (Habitar 
Brasil BID) 

R$ 5.999.046,73 R$ 2.502.246,80 R$ 8.501.293,53 

Construção Construção Construção Construção de 224 de 224 de 224 de 224 
unidades HISunidades HISunidades HISunidades HIS    

HBB 2 HBB (Habitar 
Brasil BID) 

R$ 3.204.575,62 R$ 1.499.501,66 R$ 4.704.077,28 

Construção de 404 Construção de 404 Construção de 404 Construção de 404 
unidades HISunidades HISunidades HISunidades HIS    

Flamenguinho MCMV    

Construção de 308 Construção de 308 Construção de 308 Construção de 308 
unidades HISunidades HISunidades HISunidades HIS    

Padroeira 3     

Construção de 420 Construção de 420 Construção de 420 Construção de 420 
unidades HISunidades HISunidades HISunidades HIS    

Flor de Jasmim  MCMV    

Fonte: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Secretaria Municipal de Habitação, 2012. 
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TabelaTabelaTabelaTabela    13131313.4. .4. .4. .4. Principais ações previstas Principais ações previstas Principais ações previstas Principais ações previstas ––––    Provisão de Habitação de Interesse SocialProvisão de Habitação de Interesse SocialProvisão de Habitação de Interesse SocialProvisão de Habitação de Interesse Social    (PAC II e MCMV)(PAC II e MCMV)(PAC II e MCMV)(PAC II e MCMV)    

DenominaçãoDenominaçãoDenominaçãoDenominação    Área (m²)Área (m²)Área (m²)Área (m²)    LocalizaçãoLocalizaçãoLocalizaçãoLocalização    Nº Nº Nº Nº 
UnidadesUnidadesUnidadesUnidades    

Origem da DemandaOrigem da DemandaOrigem da DemandaOrigem da Demanda    

PanorâmicaPanorâmicaPanorâmicaPanorâmica      465 Santa Rita 
Santa RitaSanta RitaSanta RitaSanta Rita      360 Santa Rita/ remanejamento 
Padroeira Gleba CPadroeira Gleba CPadroeira Gleba CPadroeira Gleba C      430 Rochdale, áreas de risco, DERSA (Y – 

Buraco), Padroeira 3 e remanejamento. 
Platina/ MoinhoPlatina/ MoinhoPlatina/ MoinhoPlatina/ Moinho      530 Rochdale 
Platina/ Américo VespúcioPlatina/ Américo VespúcioPlatina/ Américo VespúcioPlatina/ Américo Vespúcio      430 CS, CK, Rochdale 
RochdaleRochdaleRochdaleRochdale      492 Rochdale/ remanejamento 
ConceiçãoConceiçãoConceiçãoConceição      110 Rochdale 
BaianosBaianosBaianosBaianos      360 Baianos/ remanejamento 
DERSADERSADERSADERSA    22380,0

0 
Estrada Velha 

de Cotia 
567 Entrega de embriões de unidades 

habitacionais 
FlamenguinhoFlamenguinhoFlamenguinhoFlamenguinho    18387,5

6 
Rua Dois – 
acesso pela 
Av. Edmundo 

Amaral 

404 Obras iniciadas 
(PMCMV) 

Santa Maria 2Santa Maria 2Santa Maria 2Santa Maria 2    34000  242 Projeto de provisão habitacional e 
urbanização. 

Santo Antônio Santo Antônio Santo Antônio Santo Antônio ––––    área AHárea AHárea AHárea AH    23000  23 Projeto de urbanização com provisão 
habitacional. 

     TotalTotalTotalTotal    5.1165.1165.1165.116     
Fonte:SEHDU, 2012. 

 

    

METAS DE INVESTIMENTOMETAS DE INVESTIMENTOMETAS DE INVESTIMENTOMETAS DE INVESTIMENTO: : : :     

Foram consideradas no primeiro período as unidades contratadas com PAC 1 

(unidades que ainda não foram entregues), PAC 2 e MCMV público e privado. 

As metas de investimento do programa de provisão de habitação de interesse social 

prevêem que o déficit habitacional dentro dos assentamentos seja atendido até o final de 

2023, sendo posteriormente atendida a demanda fora dos assentamentos precários e a 

demada oriunda do futuro crescimento demográfico. Calculou-se uma escala de 

atendimento que se manterá ao longo dos anos, considerando como base para esta 

afirmação o volume de investimentos contratados através do Programa PAC e com recursos 

da prefeitura. Com essa escala de produção no final de 2023 restarão ainda 10.591 

domicílios fora dos assentamentos e mais a demanada futura de 20.945 domicílios sem 

atendimento.  

O município já conta com cerca de 5.116 unidades aprovadas na primeira e 

segunda fase do PAC e com o Programa Minha Casa, Minha Vida. Vale destacar que a 

parceria com o Município se mostra essencial para a implementação do programa, por 

meio de contrapartidas, parcerias e licenciamento dos projetos. Assim, prevê-se que o 
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município também arcará com parte da produção habitacional de interesse social, essa 

produção poderá ser direcionada àquelas famílias moradoras em áreas de risco (que 

demandam remanejamento ou reassentamento) e que não são enquadradas nos programa 

Minha Casa, Minha Vida; isso será um importante mecanismo para viabilizar a urbanização 

e regularização dos assentamentos precários.  

O estado não tem produzido habitação social em Osasco nos últimos anos, a 

previsão para os próximos períodos é de um aumento da participação do Estado com 20% 

da produção.  

Por fim, vale destacar que os valores referentes ao número de unidades é uma 

referencia, com base no que vem sendo executado até o momento.    

    

Tabela Tabela Tabela Tabela 13131313.5..5..5..5.Metas de Investimento (R$) Metas de Investimento (R$) Metas de Investimento (R$) Metas de Investimento (R$) ––––    Provisão de Habitação de Interesse Social, por Provisão de Habitação de Interesse Social, por Provisão de Habitação de Interesse Social, por Provisão de Habitação de Interesse Social, por Plano Plano Plano Plano 

Plurianual Plurianual Plurianual Plurianual ----    PPA (201PPA (201PPA (201PPA (2013333----2023)2023)2023)2023)    

    

Metas Financeiras Metas Financeiras Metas Financeiras Metas Financeiras ----    Provisão de Habitação de Interesse SocialProvisão de Habitação de Interesse SocialProvisão de Habitação de Interesse SocialProvisão de Habitação de Interesse Social    

PPAPPAPPAPPA    
        

TOTALTOTALTOTALTOTAL    

2013-2017 
UnidadesUnidadesUnidadesUnidades    6.4006.4006.4006.400    

R$ milhões por anoR$ milhões por anoR$ milhões por anoR$ milhões por ano    R$ 121,60R$ 121,60R$ 121,60R$ 121,60    

R$ Total Período R$ 608,00 

2018-2021 
UnidadesUnidadesUnidadesUnidades    5.1205.1205.1205.120    

R$ milhões por anoR$ milhões por anoR$ milhões por anoR$ milhões por ano    R$ R$ R$ R$ 121,60121,60121,60121,60    

R$ Total Período R$ 486,40 

2022-2023 
UnidadesUnidadesUnidadesUnidades    2.5602.5602.5602.560    

R$ milhões por anoR$ milhões por anoR$ milhões por anoR$ milhões por ano    R$ 60,80R$ 60,80R$ 60,80R$ 60,80    

R$ Total Período R$ 243,20 

TOTAL 2013TOTAL 2013TOTAL 2013TOTAL 2013----2023202320232023    
UnidadesUnidadesUnidadesUnidades    14.08014.08014.08014.080    

R$ milhões por anoR$ milhões por anoR$ milhões por anoR$ milhões por ano    R$ 121,60R$ 121,60R$ 121,60R$ 121,60    

R$ Total Período R$ 1.337,60 
Obs.: Valor médio da unidade a partir do custo médio 

das ações executadas pela prefeitura: R$ 95.000 
    
Fonte: Elaboração DEMACAMP, 2012. 
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programa 4 programa 4 programa 4 programa 4     

PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA BAIRRO NOVO BAIRRO NOVO BAIRRO NOVO BAIRRO NOVO     

((((INTEGRAÇÃO URBANA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSINTEGRAÇÃO URBANA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSINTEGRAÇÃO URBANA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSINTEGRAÇÃO URBANA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS))))    

    

O Programa tem como objetivo integrar os assentamentos precários à cidade, por 

meio da regularização urbanística e fundiária e construção de novas moradias. Estas ações 

têm como objetivo a requalificação urbana e ambiental da cidade como um todo a partir 

da urbanização completa dos assentamentos precários, da reconstrução de quarteirões 

inteiros, da complementação da urbanização dos bairros, da erradicação de situações de 

risco e a recuperação ambiental da área e seu entorno. Deverão envolver a produção de 

unidades habitacionais preferencialmente em ações de remanejamento dentro do próprio 

assentamento a ser urbanizado.    

Este programa conta com três modalidades de atendimento: 

 

SUB programa 4.1   

Bairro Novo com construção de novas moradiasBairro Novo com construção de novas moradiasBairro Novo com construção de novas moradiasBairro Novo com construção de novas moradias: nesta modalidade serão realizadas 

as intervenções de maior porte nos assentamentos precários, ou conjuntos destes, 

que demandam maior volume de recursos. Deverá se dar através de projetos 

integrados. A fonte de recursos é preferencialmente o PAC do governo federal. O 

resultado final tem sido a completa reconstrução dos quarteirões anteriormente 

ocupados por assentamentos precários com o remanejamento das famílias 

conforme novo desenho urbano do assentamento resultante das intervenções 

urbanísticas. 

 

SUB programa 4.2 

Programa de Programa de Programa de Programa de UrbanizaçUrbanizaçUrbanizaçUrbanização Gradualão Gradualão Gradualão Gradual: nesta modalidade serão atendidas as pequenas 

intervenções, em assentamentos precários de menor dimensão. Portanto, será 

necessário a previsão de recursos financeiros e humanos próprios da Prefeitura para 

implementação das intervenções. O objetivo final é que as áreas sujeitas a 

urbanização simples recebam não só obras emergenciais mas que estas estejam 

integradas a um projeto de reparcelamento do solo a fim de definir e regularizar 

seus lotes, conforme o desenho urbano do assentamento que será consolidado 
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após as intervenções urbanísticas. Assentamentos anteriormente urbanizados 

poderão receber novos investimentos, no sentido de garantir a melhoria 

habitacional, promover o desadensamento e implementar obras complementares 

para a melhoria do espaço público dentro do assentamento: ruas, calçadas e 

espaços de lazer. 

 

SUB programa 4.3   

Programa de Programa de Programa de Programa de RegularizaçãoRegularizaçãoRegularizaçãoRegularização    FundiáriaFundiáriaFundiáriaFundiária:::: nesta modalidade serão centralizadas as 

ações de regularização da posse da terra, da ocupação urbana e das edificações 

exclusivamente em áreas ocupadas por população de baixa renda.  

Serão objeto de regularização jurídica todos os assentamentos consolidados (isto é, 

aqueles que não demandam intervenção urbanística nem apresentem riscos, 

podendo ter os lotes regularizados conforme estão implantados) e consolidáveis 

(aqueles sujeitos a urbanização simples ou complexa, cujo novo traçado urbanístico 

resultante das intervenções pode ter impactos na configuração final dos lotes). 

O objetivo final deste programa é que, uma vez seja alcançada a regularização 

fundiária do assentamento e os moradores tenham seus lotes registrados em 

cartório, possam vir a empreender ações de melhoria habitacional, por meio de 

convênios de assessoria técnica, a fim de regularizar as edificações conforme 

parâmetros definidos pelos planos de urbanização de sua ZEIS de regularização. 

 

SUB programa 4.4   

Programa de Assistência TécnicaPrograma de Assistência TécnicaPrograma de Assistência TécnicaPrograma de Assistência Técnica::::    Essa modalidade tem como objetivo atender 

famílias de baixa renda cujos domicílios necessitam de melhorias habitacionais, tais 

como reforma, conclusão e ampliação da moradia, em assentamentos que serão 

objeto de regularização fundiária. Para tanto, será ofertado o acesso a linhas de 

financiamento e subsídio para o acesso à material de construção, necessariamente 

conjugado ao acesso a serviços de assessoria técnica habitacional, tais como 

arquitetônico, engenharia, jurídico e social. Além disso, deverão estar associadas 

medidas de capacitação de mão-de-obra (do próprio beneficiário ou de terceiros) 

que realizarão os serviços.  
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AGENTESAGENTESAGENTESAGENTES    

SEHDU, Sabesp, Associações ou Cooperativas, Morador (pessoa física). 

 

FONTES DE RECURSOSFONTES DE RECURSOSFONTES DE RECURSOSFONTES DE RECURSOS    

Federal: Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS;Orçamento Geral da 

União; PAC; Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (Carta de Crédito); FAT - 

Projetos Multissetoriais Integrados - PMI. 

Municipal:Orçamento municipal; Fundo Municipal de Política Urbana e  Habitação; 

Contrapartidas das outorgas onerosas e Operações Urbanas, 

    

    

TabeTabeTabeTabela la la la 13131313....6666. . . . Custos de Atendimento Custos de Atendimento Custos de Atendimento Custos de Atendimento ––––    regularização urbanística e fundiária de assentamentos regularização urbanística e fundiária de assentamentos regularização urbanística e fundiária de assentamentos regularização urbanística e fundiária de assentamentos 

precários (201precários (201precários (201precários (2013333----2023)2023)2023)2023)    

Necessidades HabitacionaisNecessidades HabitacionaisNecessidades HabitacionaisNecessidades Habitacionais    TotalTotalTotalTotal    Custo Unitário*Custo Unitário*Custo Unitário*Custo Unitário*    Custo TotalCusto TotalCusto TotalCusto Total    

Urbanização Urbanização Urbanização Urbanização SimplesSimplesSimplesSimples    3.663 R$ 2.500  R$ 9.157.500,00  

Urbanização ComplexUrbanização ComplexUrbanização ComplexUrbanização Complexaaaa    13.454 R$ 22.000  R$ 295.988.000,00  

Regularização JurídicaRegularização JurídicaRegularização JurídicaRegularização Jurídica    15.427 R$ 1.300  R$ 20.055.100,00  

TOTALTOTALTOTALTOTAL    32.54432.54432.54432.544    ----    R$ 325.200.600 R$ 325.200.600 R$ 325.200.600 R$ 325.200.600     
*Custos estimados com base nos projetos e obras que estão sendo executados pela Prefeitura de Osasco. 2012. 

Fonte: Elaboração DEMACAMP, 2012. 

 

Tabela Tabela Tabela Tabela 13131313....7777. Custos de Atendiment. Custos de Atendiment. Custos de Atendiment. Custos de Atendimento o o o ––––    assistência técnicaassistência técnicaassistência técnicaassistência técnica    (201(201(201(2013333----2023)2023)2023)2023)    

* Secretaria Nacional de Habitação – SNH, Ministério das Cidades, 2012. 

**Os valores do número de unidades é uma referencia, com base no que vem sendo executado.      

Fonte: Elaboração DEMACAMP, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Necessidades HabitacionaisNecessidades HabitacionaisNecessidades HabitacionaisNecessidades Habitacionais    TotalTotalTotalTotal    Custo Unitário*Custo Unitário*Custo Unitário*Custo Unitário*    Custo TotalCusto TotalCusto TotalCusto Total    

Assistência TécnicaAssistência TécnicaAssistência TécnicaAssistência Técnica    4.560**4.560**4.560**4.560**    R$ 6.000R$ 6.000R$ 6.000R$ 6.000    R$ 27.900.000,00R$ 27.900.000,00R$ 27.900.000,00R$ 27.900.000,00    
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Tabela Tabela Tabela Tabela 13.813.813.813.8. . . . Principais ações executadas ou em execução Principais ações executadas ou em execução Principais ações executadas ou em execução Principais ações executadas ou em execução ––––    UrbanizaçãoUrbanizaçãoUrbanizaçãoUrbanização/Bairro Novo/Bairro Novo/Bairro Novo/Bairro Novo    (200(200(200(2005555----2011)2011)2011)2011)    

Localização/ 
Comunidade 

Investimento Recursos Aplicados R$ 

Ação Nº 
Famílias / 
Nº Uhs 

Programa/Fo
nte de 

Recursos 

Repasse R$ Município R$ Total R$ 

Colinas D'OesteColinas D'OesteColinas D'OesteColinas D'Oeste    Urbanização 2641 PAC     R$ 39.318.531,07 R$ 39.318.531,07 R$ 39.318.531,07 R$ 39.318.531,07         R$ 25.846.182,83 R$ 25.846.182,83 R$ 25.846.182,83 R$ 25.846.182,83         R$ 65.164.713,90 R$ 65.164.713,90 R$ 65.164.713,90 R$ 65.164.713,90     

PortaisPortaisPortaisPortais    Urbanização 583 PAC     R$ 11.061.501,36 R$ 11.061.501,36 R$ 11.061.501,36 R$ 11.061.501,36         R$ 19.487.932,10 R$ 19.487.932,10 R$ 19.487.932,10 R$ 19.487.932,10         R$ 30.549.433,46 R$ 30.549.433,46 R$ 30.549.433,46 R$ 30.549.433,46     

SabãoSabãoSabãoSabão    Urbanização 1187 PAC     R$ 10.888.700,13 R$ 10.888.700,13 R$ 10.888.700,13 R$ 10.888.700,13         R$ 4.548.327,93 R$ 4.548.327,93 R$ 4.548.327,93 R$ 4.548.327,93         R$ 15.437.028,06 R$ 15.437.028,06 R$ 15.437.028,06 R$ 15.437.028,06     

Área AA Área AA Área AA Área AA ----    Jd. Jd. Jd. Jd. 
Vicentina Vicentina Vicentina Vicentina ----    1ª 1ª 1ª 1ª 

FaseFaseFaseFase    

Urbanização 738 PAC     R$ 7.119.270,53 R$ 7.119.270,53 R$ 7.119.270,53 R$ 7.119.270,53         R$ 2.802.843,30 R$ 2.802.843,30 R$ 2.802.843,30 R$ 2.802.843,30         R$ 9.922.113,83 R$ 9.922.113,83 R$ 9.922.113,83 R$ 9.922.113,83     

Área AA Área AA Área AA Área AA ----    Jd. Jd. Jd. Jd. 
Vicentina Vicentina Vicentina Vicentina ----    2ª 2ª 2ª 2ª 

FaseFaseFaseFase    

Urbanização 122 PAC     R$ 9.839.152,65 R$ 9.839.152,65 R$ 9.839.152,65 R$ 9.839.152,65         R$ 3.754.983,89 R$ 3.754.983,89 R$ 3.754.983,89 R$ 3.754.983,89         R$ 13.594.136,54 R$ 13.594.136,54 R$ 13.594.136,54 R$ 13.594.136,54     

Área Área Área Área ----    BKBKBKBK    Urbanização 478 PAC     R$ 3.580.869,78 R$ 3.580.869,78 R$ 3.580.869,78 R$ 3.580.869,78         R$ 108.177,59 R$ 108.177,59 R$ 108.177,59 R$ 108.177,59         R$ 3.689.047,37 R$ 3.689.047,37 R$ 3.689.047,37 R$ 3.689.047,37     

Área Área Área Área ----    AHAHAHAH    Urbanização 125         

Área Área Área Área ----    SM2SM2SM2SM2    Urbanização 500         

Área Área Área Área ----    BLBLBLBL    Urbanização 135         

HBB HBB HBB HBB ----    1111    Urbanização 524       R$ 1.643.657,03 R$ 1.643.657,03 R$ 1.643.657,03 R$ 1.643.657,03     R$ 161.906,87R$ 161.906,87R$ 161.906,87R$ 161.906,87        R$ 1.805.563,90 R$ 1.805.563,90 R$ 1.805.563,90 R$ 1.805.563,90     

HBB HBB HBB HBB ----    2222    Urbanização 224       R$ 1.462.577,90 R$ 1.462.577,90 R$ 1.462.577,90 R$ 1.462.577,90     R$ 416.514,58R$ 416.514,58R$ 416.514,58R$ 416.514,58        R$ 1.879.092,48 R$ 1.879.092,48 R$ 1.879.092,48 R$ 1.879.092,48     

Vila NovaVila NovaVila NovaVila Nova    Urbanização 284 Crédito 
Solidário 

     

Jardim Aliança Jardim Aliança Jardim Aliança Jardim Aliança 
Área Área Área Área ----    JJJJ    

Urbanização   FUNASA     R$ 1.885.977,60 R$ 1.885.977,60 R$ 1.885.977,60 R$ 1.885.977,60     R$ 605.797,63R$ 605.797,63R$ 605.797,63R$ 605.797,63        R$ 2.491.775,23 R$ 2.491.775,23 R$ 2.491.775,23 R$ 2.491.775,23     

Fonte: SEHDU, 2011. 
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Tabela Tabela Tabela Tabela 13131313....9999. Principais ações executadas ou em execução . Principais ações executadas ou em execução . Principais ações executadas ou em execução . Principais ações executadas ou em execução ––––    Urbanização Gradual (2005Urbanização Gradual (2005Urbanização Gradual (2005Urbanização Gradual (2005----2011)2011)2011)2011)    

Localização/ 
Comunidade 

Investimento Recursos Aplicados R$ 

Ação Nº 
Famílias / 
Nº Uhs 

Programa/Fo
nte de 

Recursos 

Repasse R$ Município R$ Total R$ 

Área Área Área Área ----    CH CH CH CH ----    2222    Urbanização 
Gradual 

 104 Urbanização 
Gradual 

        R$ 194.520,85R$ 194.520,85R$ 194.520,85R$ 194.520,85        R$ 194.520,85 R$ 194.520,85 R$ 194.520,85 R$ 194.520,85     

Área Área Área Área ----    CNCNCNCN    Urbanização 
Gradual 

 565 Urbanização 
Gradual 

        R$ 153.851,29R$ 153.851,29R$ 153.851,29R$ 153.851,29        R$ 153.851,29 R$ 153.851,29 R$ 153.851,29 R$ 153.851,29     

Área Área Área Área ----    RSRSRSRS    Urbanização 
Gradual 

 130 PSH      

Regularização          

Área Área Área Área ----    DC / BSDC / BSDC / BSDC / BS    Urbanização 
Gradual 

 60 Urbanização 
Gradual 

        R$ 249.768,35R$ 249.768,35R$ 249.768,35R$ 249.768,35        R$ 249.768,35 R$ 249.768,35 R$ 249.768,35 R$ 249.768,35     

Rua Rua Rua Rua ----    MMMM    Urbanização 
Gradual 

 18        

São João da São João da São João da São João da 
Bela VistaBela VistaBela VistaBela Vista    

Urbanização 
Gradual 

 35        

Regularização          

Área Área Área Área ----    IIII    Urbanização 
Gradual 

 559        

Área Área Área Área ----    MMMM    Urbanização 
Gradual 

 353 Urbanização 
Gradual 

        R$ 481.812,25R$ 481.812,25R$ 481.812,25R$ 481.812,25        R$ 481.812,25 R$ 481.812,25 R$ 481.812,25 R$ 481.812,25     

PinheirinhoPinheirinhoPinheirinhoPinheirinho    Urbanização 
Gradual 

 120 Urbanização 
Gradual 

        R$ 374.393,33R$ 374.393,33R$ 374.393,33R$ 374.393,33        R$ 374.393,33 R$ 374.393,33 R$ 374.393,33 R$ 374.393,33     

Área Área Área Área ----    BJBJBJBJ    Urbanização 
Gradual 

 595        

Área Área Área Área ----    D D D D ----    2222    Urbanização 
Gradual 

 132 Urbanização 
Gradual 

        R$ 645.098,04R$ 645.098,04R$ 645.098,04R$ 645.098,04        R$ 645.098,04 R$ 645.098,04 R$ 645.098,04 R$ 645.098,04     

Chapéu de Chapéu de Chapéu de Chapéu de 
CouroCouroCouroCouro    

Urbanização 
Gradual 

 618 Urbanização 
Gradual 

        R$ R$ R$ R$ 522.276,93522.276,93522.276,93522.276,93        R$ 522.276,93 R$ 522.276,93 R$ 522.276,93 R$ 522.276,93     

Lago AzulLago AzulLago AzulLago Azul    Urbanização 
Gradual 

 505 Urbanização 
Gradual 

        R$ 616.080,42R$ 616.080,42R$ 616.080,42R$ 616.080,42        R$ 616.080,42 R$ 616.080,42 R$ 616.080,42 R$ 616.080,42     

MarietaMarietaMarietaMarieta    Urbanização 
Gradual 

 400 Urbanização 
Gradual 

        R$ 105.582,16R$ 105.582,16R$ 105.582,16R$ 105.582,16        R$ 105.582,16 R$ 105.582,16 R$ 105.582,16 R$ 105.582,16     

Área Área Área Área ----    BNBNBNBN    Urbanização 
Gradual 

 196 Urbanização 
Gradual 

        R$ 246.702,80R$ 246.702,80R$ 246.702,80R$ 246.702,80        R$ 246.702,80 R$ 246.702,80 R$ 246.702,80 R$ 246.702,80     

Área Área Área Área ----    13 de 13 de 13 de 13 de 
setembrosetembrosetembrosetembro    

Urbanização 
Gradual 

 285 Urbanização 
Gradual 

        R$ 69.793,10R$ 69.793,10R$ 69.793,10R$ 69.793,10        R$ 69.793,10 R$ 69.793,10 R$ 69.793,10 R$ 69.793,10     

Fonte:SEHDU, 2011. 
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Tabela Tabela Tabela Tabela 13.1013.1013.1013.10. Principais açõ. Principais açõ. Principais açõ. Principais ações executadas ou em execução es executadas ou em execução es executadas ou em execução es executadas ou em execução ––––    Regularização FRegularização FRegularização FRegularização Fundiária undiária undiária undiária de de de de 

assentamentos precários (2005assentamentos precários (2005assentamentos precários (2005assentamentos precários (2005----2011)2011)2011)2011)    

Localização/ 
Comunidade 

Investimento Recursos Aplicados R$ 

Ação Nº 
Famílias / 
Nº Uhs 

Programa/Fo
nte de 

Recursos 

Repasse R$ Município R$ Total R$ 

Área Área Área Área ----    AEAEAEAE    Regularização 794 PSH      

Área Área Área Área ----    BDBDBDBD    Regularização 388 PSH      

Área Área Área Área ----    BHBHBHBH    Regularização 258 PSH      

Área Área Área Área ----    CACACACA    Regularização 57 PSH      

Área Área Área Área ----    AFAFAFAF    Regularização  169        

Jardim Aliança Jardim Aliança Jardim Aliança Jardim Aliança 
(DR)(DR)(DR)(DR)    

Regularização 694 PSH      

Área Área Área Área ----    OOOO    Regularização 226 PSH      

Área Área Área Área ----    SMSMSMSM    Regularização 58 PSH      

Área Área Área Área ----    WWWW    Regularização  259        

Área Área Área Área ----    A1A1A1A1    Regularização  42        

Área Área Área Área ----    AIAIAIAI    Regularização  76        

Área Área Área Área ----    AJ1AJ1AJ1AJ1    Regularização  50        

Área Área Área Área ----    ATATATAT    Regularização  65        

Área Área Área Área ----    AUAUAUAU    Regularização  43        

Área Área Área Área ----    BPBPBPBP    Regularização  143        

Área Área Área Área ----    BXBXBXBX    Regularização  60        

Área Área Área Área ----    CCCCCCCC    Regularização  90        

Área Área Área Área ----    VFVFVFVF    Regularização  38        

Área Área Área Área ----    Y3Y3Y3Y3    Regularização 64 PSH      

Área Área Área Área ----    BC1BC1BC1BC1    Regularização  200        

Área Área Área Área ----    BEBEBEBE    Regularização  72        

Área Área Área Área ----    CECECECE    Regularização  140        

Área Área Área Área ----    COCOCOCO    Regularização  215        

Área Área Área Área ----    CNCNCNCN    Regularização  575        

Área Área Área Área ----    GGGG    Regularização  106        

Jardim Jardim Jardim Jardim 
EsperançaEsperançaEsperançaEsperança    

Regularização 70 PSH      

Fonte:SEHDU, 2011. 
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Tabela Tabela Tabela Tabela 13.1113.1113.1113.11. Principais ações executadas ou em ex. Principais ações executadas ou em ex. Principais ações executadas ou em ex. Principais ações executadas ou em execução ecução ecução ecução ––––    assistência técnica assistência técnica assistência técnica assistência técnica (2005(2005(2005(2005----2011201120112011))))    

InvestimentoInvestimentoInvestimentoInvestimento    Recursos AplicadosRecursos AplicadosRecursos AplicadosRecursos Aplicados    

Denominação / Denominação / Denominação / Denominação / 
DestinaçãoDestinaçãoDestinaçãoDestinação    

Endereço ObraEndereço ObraEndereço ObraEndereço Obra    
Fonte Fonte Fonte Fonte 

RecursoRecursoRecursoRecurso    
Recurso ExternoRecurso ExternoRecurso ExternoRecurso Externo    

R$R$R$R$    
MunicípioMunicípioMunicípioMunicípio    

R$R$R$R$    
TotalTotalTotalTotal    
R$R$R$R$    

Subsídio HabitacionalSubsídio HabitacionalSubsídio HabitacionalSubsídio Habitacional    
 Jardim 
Conceição 

PSH 
   

Subsídio HabitacionalSubsídio HabitacionalSubsídio HabitacionalSubsídio Habitacional    
 Jardim Aliança 
– Área J 

PSH 
   

Subsídio Subsídio Subsídio Subsídio HabitacionalHabitacionalHabitacionalHabitacional     Terra é Nossa PSH 
   

Subsídio HabitacionalSubsídio HabitacionalSubsídio HabitacionalSubsídio Habitacional     Jardim Canaã PSH 
   

    
Área AE PSH 

   

    
Área BD PSH 

   

    
Área BH PSH 

   

    
Área CA PSH 

   

    
Jardim Aliança 
DR 

PSH 
   

    
Área O PSH 

   

    
Área SM PSH 

   
Fonte: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Secretaria Municipal de Habitação, 2011. 

    

METAS DE INVESTIMENTOMETAS DE INVESTIMENTOMETAS DE INVESTIMENTOMETAS DE INVESTIMENTO    

    

Urbanização GradualUrbanização GradualUrbanização GradualUrbanização Gradual 

Esta modalidade se refere a serviços de infraestrutura urbana sem impactos 

significativos na geometria dos lotes e arruamento. Parte das obras poderão ser executadas 

pelos atuais departamentos e concessionárias de serviços municipais, mas há recursos 

federais para aporte neste tipo de programa.  

A prefeitura de Osasco vem atuando com pequenas obras neste programa, porém 

a proposta do PLHIS é ampliar estas ações no sentido da melhoria da qualidade das 

moradias e do espaço interno dos assentamentos, não apenas no provimento da 

infraestrutura. Se atualmente a prefeitura implementa o programa apenas com recursos 

próprios, utilizando uma média de 1.200,00 reais por família, estimamos um valor maior 

de 2.500,00 reais por família no intuito de ampliar a escala das intervenções deste 

programa. 

Entretanto como a demanda para este tipo de urbanização é pequena em Osasco, 

em torno de 3.663, a cada ano a prefeitura tem recursos para executar aproximadamente 
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350 urbanizações e em 12 anos terão condições de concluir o total de urbanizações 

necessárias.  

    

Bairro Novo com construção de novas moradiasBairro Novo com construção de novas moradiasBairro Novo com construção de novas moradiasBairro Novo com construção de novas moradias 

Prevê-se que a maior parte dos recursos continue a ser aportada pelo governo 

federal, seguindo a tendência atual do Programa de Aceleração do Crescimento. O quadro 

final nos mostra que até 2023 Osasco vai conseguir realizar todas as obras de urbanização 

complexas. 

    

RRRRegularização egularização egularização egularização FundiáriaFundiáriaFundiáriaFundiária 

Esta modalidade está sendo financiada integralmente com recursos da prefeitura, 

que possui um departamento específico para implementar o programa e o executa com 

poucos recursos e equipe própria. Considerando que a prefeitura regulariza uma média de 

500 domicílios por ano, sem aumentar o recurso a prefeitura levará 30 anos para 

regularizar os 15.500 domicílios e ao final de 2023 terá regularizado 5.760 domicílios 

(praticamente 1/3 do total). 

 

Assistência TécnicaAssistência TécnicaAssistência TécnicaAssistência Técnica 

O programa de  assistência técnica deverá ser voltado ao atendimento dos 

domicílios que estão em processo de regularização fundiária, e será custeado com recursos 

municipais. Ao menos 30% dos domicílios regularizados deverão receber ações de melhoria 

habitacional com assistência técnica.   
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Tabela Tabela Tabela Tabela 13.1213.1213.1213.12....    Metas Metas Metas Metas de Investimento (R$) de Investimento (R$) de Investimento (R$) de Investimento (R$) ––––UrbanizaçãoUrbanizaçãoUrbanizaçãoUrbanização    GradualGradualGradualGradual, por Plano Plurianual , por Plano Plurianual , por Plano Plurianual , por Plano Plurianual ----    

PPA (201PPA (201PPA (201PPA (2013333----2023)2023)2023)2023) 

Metas Financeiras Metas Financeiras Metas Financeiras Metas Financeiras ----    Urbanizações GradualUrbanizações GradualUrbanizações GradualUrbanizações Gradual    

PPAPPAPPAPPA    
Metas por Esfera de GovernoMetas por Esfera de GovernoMetas por Esfera de GovernoMetas por Esfera de Governo    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    

100% 

2013-2017 
UnidadesUnidadesUnidadesUnidades    1.5001.5001.5001.500    

R$ milhões por anoR$ milhões por anoR$ milhões por anoR$ milhões por ano    R$ 1,25R$ 1,25R$ 1,25R$ 1,25    

R$ Total Período R$ 3,75 

2018-2021 
UnidadesUnidadesUnidadesUnidades    1.5001.5001.5001.500    

R$ milhões por anoR$ milhões por anoR$ milhões por anoR$ milhões por ano    R$ 0,94R$ 0,94R$ 0,94R$ 0,94    

R$ Total Período R$ 3,75 

2022-2023 
UnidadesUnidadesUnidadesUnidades    700700700700    

R$ milhões por anoR$ milhões por anoR$ milhões por anoR$ milhões por ano    R$ 0,44R$ 0,44R$ 0,44R$ 0,44    

R$ Total Período R$ 1,75 

TOTAL 2011TOTAL 2011TOTAL 2011TOTAL 2011----2023202320232023    
UnidadesUnidadesUnidadesUnidades    3.7003.7003.7003.700    

R$ milhões por anoR$ milhões por anoR$ milhões por anoR$ milhões por ano    R$ 0,84R$ 0,84R$ 0,84R$ 0,84    

R$ Total Período R$ 9,25 
Obs.: Valor médio da unidade a partir das estimativas de custos: R$ 2.500 

    

Tabela Tabela Tabela Tabela 13.1313.1313.1313.13....    Metas de Investimento (R$) Metas de Investimento (R$) Metas de Investimento (R$) Metas de Investimento (R$) ––––Bairro Novo com construção de novas moradiasBairro Novo com construção de novas moradiasBairro Novo com construção de novas moradiasBairro Novo com construção de novas moradias, por , por , por , por 

Plano Plurianual Plano Plurianual Plano Plurianual Plano Plurianual ----    PPA (201PPA (201PPA (201PPA (2013333----2023)2023)2023)2023)    

Metas Financeiras Metas Financeiras Metas Financeiras Metas Financeiras ----    Bairro Novo (Urbanização Complexa)Bairro Novo (Urbanização Complexa)Bairro Novo (Urbanização Complexa)Bairro Novo (Urbanização Complexa)    

PPAPPAPPAPPA    
Metas por Esfera de GovernoMetas por Esfera de GovernoMetas por Esfera de GovernoMetas por Esfera de Governo    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    

100% 

2013-2017 
UnidadesUnidadesUnidadesUnidades    7.6007.6007.6007.600    

R$ milhões por anoR$ milhões por anoR$ milhões por anoR$ milhões por ano    R$ 83,60R$ 83,60R$ 83,60R$ 83,60    

R$ Total Período R$ 167,20 

2018-2021 
UnidadesUnidadesUnidadesUnidades    3.9603.9603.9603.960    

R$ milhões por anoR$ milhões por anoR$ milhões por anoR$ milhões por ano    R$ 21,78R$ 21,78R$ 21,78R$ 21,78    

R$ Total Período R$ 87,12 

2022-2023 
UnidadesUnidadesUnidadesUnidades    1.9801.9801.9801.980    

R$ milhões por R$ milhões por R$ milhões por R$ milhões por anoanoanoano    R$ 21,78R$ 21,78R$ 21,78R$ 21,78    

R$ Total Período R$ 43,56 

TOTAL 2011TOTAL 2011TOTAL 2011TOTAL 2011----2023202320232023    
UnidadesUnidadesUnidadesUnidades    13.50013.50013.50013.500    

R$ milhões por anoR$ milhões por anoR$ milhões por anoR$ milhões por ano    R$ 27,08R$ 27,08R$ 27,08R$ 27,08    

R$ Total Período R$ 297,88 
Obs.: Valor médio da unidade a partir das estimativas de custos: R$ 22.000 
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Tabela Tabela Tabela Tabela 13.1413.1413.1413.14....    Metas de Investimento (R$) Metas de Investimento (R$) Metas de Investimento (R$) Metas de Investimento (R$) ––––    Regularização Regularização Regularização Regularização FundiáriaFundiáriaFundiáriaFundiária, por Plano Plurianual, por Plano , por Plano Plurianual, por Plano , por Plano Plurianual, por Plano , por Plano Plurianual, por Plano 

Plurianual Plurianual Plurianual Plurianual ----    PPA (201PPA (201PPA (201PPA (2013333----2023)2023)2023)2023)    

Metas Financeiras Metas Financeiras Metas Financeiras Metas Financeiras ----    Regularização FundiáriaRegularização FundiáriaRegularização FundiáriaRegularização Fundiária    

PPAPPAPPAPPA    
Metas por Esfera de GovernoMetas por Esfera de GovernoMetas por Esfera de GovernoMetas por Esfera de Governo    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    

100% 

2013-2017 
UnidadesUnidadesUnidadesUnidades    2.6102.6102.6102.610    

R$ milhões por anoR$ milhões por anoR$ milhões por anoR$ milhões por ano    R$ 0,68R$ 0,68R$ 0,68R$ 0,68    

R$ Total Período R$ 3,39 

2018-2021 
UnidadesUnidadesUnidadesUnidades    2.1002.1002.1002.100    

R$ milhões por anoR$ milhões por anoR$ milhões por anoR$ milhões por ano    R$ 0,68R$ 0,68R$ 0,68R$ 0,68    

R$ Total Período R$ 2,73 

2022-2023 
UnidadesUnidadesUnidadesUnidades    1.0501.0501.0501.050    

R$ milhões por anoR$ milhões por anoR$ milhões por anoR$ milhões por ano    R$ 0,68R$ 0,68R$ 0,68R$ 0,68    

R$ Total Período R$ 1,37 

TOTAL 2011TOTAL 2011TOTAL 2011TOTAL 2011----2023202320232023    
UnidadesUnidadesUnidadesUnidades    5.7605.7605.7605.760    

R$ milhões por anoR$ milhões por anoR$ milhões por anoR$ milhões por ano    R$ 0,68R$ 0,68R$ 0,68R$ 0,68    

R$ Total Período R$ 7,49 
Obs.: Valor médio da unidade a partir das estimativas de custos: R$ 1.300 

Fonte: Elaboração DEMACAMP, 2012. 

    

Tabela Tabela Tabela Tabela 13.1513.1513.1513.15....    Metas de Investimento (R$) Metas de Investimento (R$) Metas de Investimento (R$) Metas de Investimento (R$) ––––    Programa de Programa de Programa de Programa de Assistência TécnicaAssistência TécnicaAssistência TécnicaAssistência Técnica, por Plano , por Plano , por Plano , por Plano 

Plurianual Plurianual Plurianual Plurianual ----    PPA (201PPA (201PPA (201PPA (2013333----2023)2023)2023)2023)    

Metas Financeiras Metas Financeiras Metas Financeiras Metas Financeiras ----    Programa Programa Programa Programa de Assistência Técnicade Assistência Técnicade Assistência Técnicade Assistência Técnica    

PPAPPAPPAPPA    Metas por Esfera de Metas por Esfera de Metas por Esfera de Metas por Esfera de 
GovernoGovernoGovernoGoverno    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    

100% 

2013-2017 
UnidadesUnidadesUnidadesUnidades    250250250250    

R$ milhões por anoR$ milhões por anoR$ milhões por anoR$ milhões por ano    R$ 0,30R$ 0,30R$ 0,30R$ 0,30    

R$ Total Período R$ 1,50 

2018-2021 
UnidadesUnidadesUnidadesUnidades    2.9002.9002.9002.900    

R$ milhões por anoR$ milhões por anoR$ milhões por anoR$ milhões por ano    R$ 4,35R$ 4,35R$ 4,35R$ 4,35    

R$ Total Período R$ 17,40 

2022-2023 
UnidadesUnidadesUnidadesUnidades    1.5001.5001.5001.500    

R$ milhões por anoR$ milhões por anoR$ milhões por anoR$ milhões por ano    R$ 4,50R$ 4,50R$ 4,50R$ 4,50    

R$ Total Período R$ 9,00 

TOTAL 2011TOTAL 2011TOTAL 2011TOTAL 2011----2023202320232023    
UnidadesUnidadesUnidadesUnidades    4.6504.6504.6504.650    

R$ milhões por anoR$ milhões por anoR$ milhões por anoR$ milhões por ano    R$ 2,54R$ 2,54R$ 2,54R$ 2,54    

R$ Total Período R$ 27,90 
Obs.: Valor médio da unidade : R$ 6.000 

Fonte: Elaboração DEMACAMP, 2011. 
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14. RESUMO DAS METAS DE ATUAÇÃO E DE INVESTIMENTO 

 

Nesta sessão apresentamos o resumo das metas de investimento já apresentadas 

por programas, no horizonte de planejamento do PLHIS (2013-2023). Vale destacar que as 

metas de investimento visam balizar as perspectivas de aporte de recursos por cada esfera 

de governo, permitindo traçar estratégias para o acesso e disponibilidade de investimentos 

nos programas a serem implementados no horizonte do Plano. Para elaborar tais metas, 

considerou-se: os custos apurados para atendimento das necessidades habitacionais 

(conforme apresentado no capítulo sobre as necessidades habitacionais) e as fontes de 

recursos e linhas de financiamentos, no setor habitacional, disponíveis atualmente nos 

diversos órgãos estatais e nas informações obtidas na SEHDU. 

A seguir apresentamos os resultados do estudo, que deverão orientar o 

monitoramento e avaliação dos investimentos em andamento, além daqueles a serem 

realizados nos próximos anos. Deve-se observar que os valores referem-se ao total a ser 

investido pela SEHDU.  
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Tabela 14Tabela 14Tabela 14Tabela 14.1. Metas .1. Metas .1. Metas .1. Metas Anuais Anuais Anuais Anuais de Investimento, porde Investimento, porde Investimento, porde Investimento, por    programas, esferas de governoprogramas, esferas de governoprogramas, esferas de governoprogramas, esferas de governo    e Planos Plurianuais e Planos Plurianuais e Planos Plurianuais e Planos Plurianuais ––––    PPA (PPA (PPA (PPA (2012012012013333----2020202022223) 3) 3) 3) ––––    R$ milhõesR$ milhõesR$ milhõesR$ milhões    

Programas HabitacionaisProgramas HabitacionaisProgramas HabitacionaisProgramas Habitacionais    
2012012012013333----2017201720172017    2018201820182018----2021202120212021    2022202220222022----2023202320232023    

Provisão de Habitação de Interesse 
Social 608,00 mi 486,40 mi 243,20 mi 

Urbanizações Gradual 3,75 mi 3,75 mi 1,75 mi 

Bairro Novo 167,20 mi 87,12 mi 43,56 mi 

Regularização Fundiária 3,39 mi 2,73 mi 1,37 mi 

Assistência Técnica 1,50 mi 17,40 mi 9,00 mi 

Desenvolvimento Institucional 2,50 mi 2,00 mi 1,00 mi 
TOTAL 786,34 mi786,34 mi786,34 mi786,34 mi    599,40 mi599,40 mi599,40 mi599,40 mi    299,88 mi299,88 mi299,88 mi299,88 mi    
R$ milhões por ano 157,27 mi157,27 mi157,27 mi157,27 mi    149,85 mi149,85 mi149,85 mi149,85 mi    149,94 mi149,94 mi149,94 mi149,94 mi    

Metas por esfera de governoMetas por esfera de governoMetas por esfera de governoMetas por esfera de governo    
MunicípioMunicípioMunicípioMunicípio    EstadoEstadoEstadoEstado    UniãoUniãoUniãoUnião    MunicípioMunicípioMunicípioMunicípio    EstadoEstadoEstadoEstado    UniãoUniãoUniãoUnião    MunicípioMunicípioMunicípioMunicípio    EstadoEstadoEstadoEstado    UniãoUniãoUniãoUnião    

15% 15% 70% 15% 15% 70% 15% 15% 70% 
R$ Total período 117,95 mi117,95 mi117,95 mi117,95 mi    117,95 mi117,95 mi117,95 mi117,95 mi    550,44 mi550,44 mi550,44 mi550,44 mi    89,91 mi89,91 mi89,91 mi89,91 mi    89,91 mi89,91 mi89,91 mi89,91 mi    419,58 mi419,58 mi419,58 mi419,58 mi    44,98 mi44,98 mi44,98 mi44,98 mi    44,98 mi44,98 mi44,98 mi44,98 mi    209,92 mi209,92 mi209,92 mi209,92 mi    

R$ milhões por ano 23,59 mi 23,59 mi 110,09 mi 22,48 mi 22,48 mi 104,90 mi 22,49 mi 22,49 mi 104,96 mi 
 

Fonte: Elaboração DEMACAMP, 2012. 
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Gráfico 14Gráfico 14Gráfico 14Gráfico 14.1. Metas Anuais .1. Metas Anuais .1. Metas Anuais .1. Metas Anuais de Investimento, por programas, esferas de município e Planos Plurianuais de Investimento, por programas, esferas de município e Planos Plurianuais de Investimento, por programas, esferas de município e Planos Plurianuais de Investimento, por programas, esferas de município e Planos Plurianuais ––––    PPA (201PPA (201PPA (201PPA (2012222----2013) 2013) 2013) 2013) ––––    R$R$R$R$    
 

  

 Fonte: Elaboração DEMACAMP, 2012.    
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